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IZVLEČEK 

Dodatna strokovna pomoč je namenjena premagovanju primanjkljajev, nudenju učne pomoči 

ter svetovalnim storitvam. Prav tako razvija funkcije teh učencev in jim tako pomaga k večji 

uspešnosti in samostojnosti. Da bi bila dodatna strokovna pomoč uspešna, je potrebno 

zadovoljiti več dejavnikov. Šola mora zagotoviti ustrezne strokovnjake, prostor za delo in 

pripomočke. Prav tako pomembno, pa je tudi dobro razumevanje in doživljanje dodatne 

strokovne pomoči (tako učencev s posebnimi potrebami, kot tudi njihovih sošolcev). Če  

učenci s posebnimi potrebami doživljajo  DSP kot pomembno podporo pri njihovem šolanju, 

bo to vplivalo tudi na njihov uspeh. Prav tako pa na učence s posebnimi potrebami vplivajo 

tudi vrstniki, zato je pomembno tudi kako ti razumejo in doživljajo DSP. 

V svoji raziskavi sem z anketo skušala dobiti vpogled v doživljanje in razumevanje DSP. V 

empiričnem delu diplomske naloge sem analizirala doživljanje in razumevanje DSP med 

učenci s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki. V vzorec sem zajela 24 učencev s 

posebnimi potrebami in 173 učencev brez posebnih potreb iz treh osnovnih šol v okolici 

Kranja. Podatke sem zbrala s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov, ki sem ju oblikovala za 

namene raziskave in sta zajemala 16 vprašanj zaprtega in kombiniranega tipa. 

Rezultati so pokazali, da učenci s posebnimi potrebami večinoma radi obiskujejo ure dodatne 

strokovne pomoči, kljub temu, da jim je zaradi tega dostikrat nerodno pred vrstniki. Tako 

učenci s posebnimi potrebami, kot učenci brez posebnih potreb, so pokazali ustrezno 

razumevanje dodatne strokovne pomoči. Na podlagi drugih raziskav in svojih  izkušenj, sem 

pričakovala, da bo med različnimi skupinami (učenci, učenci s PP, dekleta, fantje, mlajši, 

starejši učenci), prišlo do več statistično pomembnih razlik pri odgovorih na vprašanja. To pa 

se je zgodilo le pri enem vprašanju, kjer so dekleta pokazala boljše poznavanje vrstnikov s 

posebnimi potrebami. 

  

Ključne besede: integracija, programi vzgoje in izobraževanja, program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dodatna strokovna pomoč, doživljanje, 
razumevanje, stališča 
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ABSTRACT 

Additional expert assistance is intended for overcoming deficiencies, offering learning 

assistance and counselling. It also helps develop the functioning of the pupils, thereby 

improving their success and independence. However, to achieve positive results of such 

assistance, a number of criteria need to be met. The school must ensure experts, premises and 

accessories. It is also vital that both children with special needs and their peers have a good 

understanding of and experience with additional expert assistance. If children with special 

needs perceive additional expert assistance as a solid support of their education, they will 

become more successful. Their peers are also important in this respect, which is why they 

must understand and grasp the significance of expert assistance. 

This research was based on a survey in order to explore the experience and understanding of 

additional expert assistance. The empirical part of the thesis analysed the experience and 

understanding of additional expert assistance among pupils with special needs and their peers. 

The sample involved 24 pupils with special needs and 173 pupils without special needs who 

are attending three elementary schools in the vicinity of Kranj. The data was collected through 

two survey questionnaires that were designed specifically for this research. They contained 16 

closed-ended and semi-open questions. 

The results indicated that pupils with special needs normally like the lessons with additional 

expert assistance, although they often feel embarrassed in front of their peers. Nevertheless, 

both groups of pupils showed adequate understanding of additional expert assistance. Based 

on other pieces of research and my own experience, I expected more statistically significant 

differences between their answers (pupils, pupils with special needs, girls, boys, younger and 

older pupils). That was only the case in one question where the girls knew more  peers with 

special needs than boys. 

Key words: programs of education, program of adapted and additional learning help,  
Experience, understanding, attitudes, 
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1.0 UVOD 

V vsakem obdobju in v vsaki družbi so bili in so ljudje s posebnimi potrebami. Odnos do njih 

in njihovo vključevanje v družbo sta se vseskozi spreminjala. Pred sto leti, na primer, ni bilo 

mogoče imeti slepega učenca v osnovni šoli. Po podatkih Statističnega urada Slovenije pa 

smo imeli v šolskem letu 2014/15 kar 13.898 učencev s posebnimi potrebami, ki so bili 

vključeni v osnovno šolo (to je 8,4 % osnovnošolske populacije). Tri četrtine učencev s 

posebnimi potrebami je bilo vključenih v osnovno šolo, četrtina teh učencev pa se je 

izobraževala v posebnih izobraževalnih ustanovah (Statistični urad republike Slovenije). 

Nedvomno se je zgodil ogromen napredek na področju vključevanja učencev s posebnimi 

potrebami. Od začetka 20. stoletja (čas ustanavljanja prvih šol za učence s posebnimi 

potrebami) je prevladovala ločenost – učenci s posebnimi potrebami so se šolali v posebnih 

šolah. Strokovnjaki so bili prepričani, da lahko samo posebne šole zagotavljajo ustrezne 

pogoje in načine dela in da so te najboljša rešitev zanje. Paradigme so se z leti pomembno 

spremenile. Zadnji preskok paradigem je, da tudi na učence s posebnimi potrebami gledamo 

bolj celostno in se ne osredotočamo le na njihove motnje. 

V diplomskem delu sem v teoretičnem delu celostno predstavila dodatno strokovno pomoč in 

z njo povezane pojme. Skušala sem odgovoriti na vprašanja, koliko časa ta že poteka, na 

katerih zakonih temelji, v katerih vzgojno-izobraževalnih programih je prisotna, kdo jo lahko 

izvaja, kakšne so njene funkcije in kakšen je njen obseg ter kateri učenci jo prejemajo. 

Pregledala sem tudi podobne raziskave s področja dodatne strokovne pomoči in njenega 

razumevanja ter doživljanja, ki so bile narejene na to temo doma in v tujini. Skušala sem torej 

zajeti vsa dejstva, ki so povezana z dodatno strokovno pomočjo. 

Zaradi svojih zelo raznolikih izkušenj pri delu izvajalke dodatne strokovne pomoči, me je 

zanimalo kakšno je dejansko stanje v šolah glede doživljanja in razumevanja dodatne 

strokovne pomoči. Za dobro vključenost učencev s posebnimi potrebami sta poleg vseh 

temeljnih pogojev potrebna tudi ustrezno razumevanje in doživljanje dodatne strokovne 

pomoči (tako učencev s posebnimi potrebami kot tudi vseh ostalih udeležencev v procesu 

vzgoje in izobraževanja). V vzorec sem zajela skupino učencev s posebnimi potrebami in 

skupino njihovih vrstnikov brez težav. Zanimalo me je, ali se pojavljajo razlike v 

razumevanju in doživljanju glede na starost in spol pri obeh skupinah.  
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V empiričnem delu sem izvedla anketo in ugotavljala razumevanje in doživljanje dodatne 

strokovne pomoči pri učencih s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikih. V raziskavo sem 

zajela 197 učencev iz treh kranjskih osnovnih šol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jereb Šifrar Mojca; diplomsko delo 

- 3 - 

I TEORETIČNI DEL 

 

2.0 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

V svojem diplomskem delu sem proučevala doživljanje in razumevanje dodatne strokovne 

pomoči v dveh skupinah. V eni so bili učenci s posebnimi potrebami, v drugi pa njihovi 

vrstniki brez težav. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli so zelo raznolika skupina 

učencev, vsi pa imajo skupno šolanje v osnovni šoli in pridobitev enakovrednega 

izobrazbenega standarda.  

»Človeštvo pozna učence s posebnimi potrebami, kot jih danes imenujemo, že od nekdaj. 

Prepoznavali so jih po negativnih lastnostih in stigmatizirali z raznimi nazivi ter jih 

diskriminirali. Strokovnjaki so bili prepričani, da ti učenci potrebujejo posebno vzgojo in 

izobraževanje, ter posebno usposobljene strokovnjake, ki jih bodo vzgajali in izobraževali. 

Pozornost je bila usmerjena v hibe, nesposobnosti in slabosti, ki so jih skušali ugotoviti in 

poimenovati. Prav zato so uporabljali nazive kot so prizadet, defekten, podnormalen« (Opara, 

2005, str. 8). 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika lahko pod geslom »poseben« zasledimo razlago za 

»lastnost, značilnost, ki se razlikuje od drugih ljudi« (SSKJ). 

Termin »otroci s posebnimi potrebami« se je prvič pojavil leta 1980 v Veliki Britaniji. Iz nje 

se je hitro razširil po celem svetu in postal eden temeljnih pojmov (Opara, 2015). V Sloveniji 

ga prvič zasledimo leta 1995 v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju. »Z navedenim pojmom 

se je že na terminološki ravni, po zgledu razvitega zahodnega sveta, želelo odmakniti 

pozornost od hibe oziroma motnje otroka ter se usmeriti v otrokove potrebe. Takšen pristop je 

skladen z vidiki vzgoje in izobraževanja, po katerih je pozornost usmerjena v zmožnosti in 

sposobnosti posameznika, ne pa v nesposobnosti« (Opara, 2010, str. 15).  

Definicije učencev s posebnimi potrebami se med seboj zelo razlikujejo. To je razumljivo, saj 

so učenci s posebnimi potrebami heterogena skupina. Vsak učenec ima posebne težave in 

močna področja, zato mora biti temu ustrezen tudi pristop. Pomoč bo torej učinkovita le, če 

bomo učenca dobro poznali (Kavkler, 2008). 
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M. Bratož (2004, str. 12) zapiše, »da imajo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe učenci, ki 

imajo pomembno večje učne težave kot vrstniki, učenci, ki ne morejo uporabljati enakih učnih 

pripomočkov v procesu izobraževanja, kot jih uporabljajo vrstniki, in učenci, ki potrebujejo 

obravnavo že pred drugim letom starosti«. 

Po 7. členu Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami (2013) se v program s prilagojenim  izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo  

praviloma usmerijo:  

– slepi in slabovidni učenci oziroma učenci z okvaro vidne funkcije, 

– gluhi in naglušni učenci, 

– učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

– gibalno ovirani učenci, 

– dolgotrajno bolni učenci, 

– učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

– učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

– učenci z avtističnimi motnjami. 

 

 Kljub velikem napredku z integracijo učencev s posebnimi potrebami v redno okolje pa 

velikokrat še vedno naletimo na takšne predsodke, kot jih omenja Skalar. »Otroci s posebnimi 

potrebami so pogosto označeni za egocentrične, zavrte, agresivne, cinične, nezaupljive, 

sebične, lepljive, in jokave. Posebno moteči so za okolje otroci z vedenjskimi težavami, tisti, 

ki so zanemarjeni in nimajo higienskih navad, pa tudi tisti, ki so hudo telesno deformirani in 

neprijetnega videza. Vse te in še druge lastnosti otrok so lahko povod ali vzrok za odpor, 

zavračanje, predsodke in konflikte v socialnem okolju (Skalar, 1995, str. 26). 
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2.1 Programi vzgoje in izobraževanja za učence s posebnimi potrebami v 

Sloveniji 

V Sloveniji obstaja kontinuum programov vzgoje in izobraževanja za učence s posebnimi 

potrebami. Pri tem so nekateri programi povsem prilagojeni posebnim potrebam učencev, spet 

drugi  pa imajo le minimalne prilagoditve. V prihodnjem poglavju bom na kratko predstavila 

vsakega izmed njih. Začela bom z najbolj prilagojenim in končala z najmanj prilagojenim 

programom, programom s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki je tudi 

najbolj pomemben za moje diplomsko delo.  

2.1.1 Posebni program vzgoje in izobraževanja 

V posebni program se usmeri učence z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem 

razvoju na podlagi odločbe o usmeritvi. Program izvajajo specialni pedagogi, ki so posebej 

specializirani za delo z učenci z motnjami v duševnem razvoju. Njihova samostojnost je 

omejena, zato bodo določeno stopnjo pomoči potrebovali celo življenje. V posebnem 

programu njihovo samostojnost razvijajo do njenega maksimuma. V preteklosti sta se vzgoja 

in izobraževanje teh učencev vse prepogosto osredotočala le na to, česar ti učenci ne zmorejo. 

Sedaj je pri delu z njimi poudarek na razvijanju zmožnosti in potencialov (Posebni program 

vzgoje in izobraževanja, 2014). 

Posebni program obsega šest področij: razvijanje samostojnosti, splošno poučenost, gibanje in 

športna vzgojo, glasbeno vzgojo, likovno vzgojo in delovno vzgojo. Predmeti izhajajo iz 

potreb učencev in dosedanje prakse. Pri tem se izmenjujejo aktivnosti dela in sprostitve, bolj 

in manj zahtevne aktivnosti (prav tam). 

 

2.1.2 Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom 

Prilagojeni program je namenjen predvsem učencem z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, 

učencem z več motnjami, ki imajo tudi lažje motnje v duševnem razvoju, izjemoma pa se 

lahko vanj usmeri tudi učence z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Tako je namenjen 

vsem učencem, ki ne morejo doseči enakovrednega izobrazbenega standarda po rednem 
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izobraževalnemu programu (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami ter za opredelitev vrst in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003, 13. člen).  

V skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2005) 

ima Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 

splošni in posebni del programa – predmetnik in učne načrte z določenimi standardi znanja. 

Isti člen zakona tudi določa, da posebni del prilagojenih izobraževalnih programov vsebuje še 

dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega učenca, in navodila 

za izvajanje. Te dejavnosti se v Prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim 

izobrazbenim standardom imenujejo Specialno pedagoške dejavnosti. 

V tem programu se učencem ustrezno prilagodi organizacija pouka (prilagoditev prostora, 

časa in didaktičnih pripomočkov), izvajanje pouka (prilagoditve poučevanja in učenja ter 

preverjanja in ocenjevanja znanja) in nudijo se ustrezne vsebine specialno pedagoške 

dejavnosti, kar jim omogoča doseganje standarda znanja, ki je določen v tem programu 

(Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, 2013). 

2.1.3 Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom 

Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom omogoča 

učencem s posebnimi potrebami pridobivanje enakovrednega izobrazbenega standarda. Glede 

na 12. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, se učencem lahko prilagodi 

časovna razporeditev pouka, ocenjevanje in preverjanje znanja, napredovanje, organizacija in 

predmetnik. Sicer je program v veliki meri podoben programu  devetletne osnovne šole 

(ZOFVI, 12. člen, 2015). Obvezne in izbirne predmete določa 18. člen Zakona o osnovni šoli.  

Poznamo različne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom glede na specifične 

posebne potrebe učencev: 

 

-  Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 

gluhe in naglušne učence 

Gluhi in naglušni učenci imajo poleg rednih tudi nekaj specifičnih predmetov. To sta 

predmeta Komunikacija, govor, slovenski znakovni jezik in predmet Socialno učenje 
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(Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 

gluhe in naglušne, 2014). 

− Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 

gibalno ovirane učence 

Ta program je v večini značilnosti enak osnovnemu osnovnošolskemu programu. 

Edina razlika v tem programu (glede na slednjega) je predmet Gibalna vzgoja. Ta 

zajema specifične športe za učence na vozičkih in prilagojene običajne športne vsebine 

(Prilagojeni izobraževalni program za gibalno ovirane, 2014). 

− Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 

slepe in slabovidne učence, oziroma učence z okvaro vidne funkcije 

Edina razlika od običajnega osnovnošolskega programa, je predmet Komunikacija. 

Učenci imajo tudi predmet Socialno učenje ter predmet Orientacija (Prilagojen 

izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in 

slabovidne, 2014). 

− Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 

učence z govorno-jezikovnimi motnjami:  

Poleg ostalih običajnih predmetov, imajo učenci z govorno-jezikovnimi motnjami tudi 

predmet Komunikacija in računalništvo (Prilagojeni izobraževalni program z 

enakovrednim izobrazbenim standardom za govorno-jezikovne motnje, 2014). 

Vsi ti programi so enaki običajnemu osnovnošolskemu izobraževalnemu programu, razlika je 

le v tem, da imajo tudi posebne dodatne vsebine, ki pomagajo specifičnim potrebam učencev 

s posebnimi potrebami.  

2.1.4 Vzgojni program vzgoje in izobraževanja 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) uvaja v 14. členu pravno osnovo za 

usmerjanje učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  v dve po intenzivnosti različni 

organizacijski obliki vzgoje in izobraževanja, in sicer v: 

− vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Tam se jim lahko strokovna pomoč nudi v obliki vzgojno-preventivnih, 

kompenzacijskih, osebnostno in socialno integrativnih ter kurativnih terapevtskih 

programov, ki so sestavni del vzgojnega programa.  
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− v zavode za vzgojo in izobraževanje.Tja se oddajo učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, pri katerih je zaradi motenj ogrožen njihov zdrav razvoj, oziroma ogrožajo 

okolico v tolikšni meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu za vzgojo in izobraževanje 

otrok s posebnimi potrebami (Vzgojni program, 2014) 

2.1.5 Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

V ta program vključimo le tiste učence s posebnimi potrebami, za katere komisija meni, da 

bodo lahko kljub težavam dosegali minimalne standarde znanja. Da bi to lahko dosegli, jim 

bodo v pomoč prilagoditve (organizacija, preverjanje, ocenjevanje znanja, napredovanje, 

časovna razporeditev pouka) in dodatna strokovna pomoč (ZUOPP, 2011, 7. člen). Če bodo 

osvojili minimalne standarde znanja, bodo lahko dosegli enakovreden izobrazbeni standard 

osnovnošolskega izobraževanja (ZUOPP, 2011, 6. člen).  

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja na več načinov. Možna je individualna ali v manjši 

skupini, prav tako pa tudi v in izven oddelka. Tedenski obseg dodatne strokovne pomoči je od 

ene do največ pet ur (ZUOPP, 2011, 9. člen). V pravilniku o dodatni strokovni in fizični 

pomoči so natančno opredeljeni obseg, način in pogoji za izvajanje le-te. V odločbi sta 

napisana predvsem obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči. Še podrobneje pa je 

to zapisano v individualiziranem programu (ZUOPP, 2011, 9. člen). 

Dodatna strokovna pomoč je organizirana kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, motenj 

in ovir, svetovalna storitev ali učna pomoč. Pri tem je pomembno, da je vsaj ena ura dodatne 

strokovne pomoči opravljena kot svetovalna storitev (ZUOPP, 2011, 8. člen). 

V izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v 

osnovni in v srednji šoli) se lahko usmerjajo slepi in slabovidni učenci oziroma učenci z 

okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

gibalno ovirani učenci, dolgotrajno bolni učenci, učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja,  učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, učenci z avtističnimi 

motnjami (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij, 2013, 7. člen). 

Ti programi se izvajajo v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih ter strokovnih šolah. Programi se 

ne prilagajajo, prilagaja se njihovo izvajanje. Slednje ima temelj v Navodilih za izobraževalne 
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programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno 

šolo (2003). Srednješolski izobraževalni program pa je takrat dobil Navodila za izvajanje 

izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo (2004) ter ista Navodila za gimnazijski program (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jereb Šifrar Mojca; diplomsko delo 

- 10 - 

2.2 Dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami v osnovni 

šoli  

2.2.1 Petstopenjski model nudenja pomoči učencem z učnimi težavami  

Vsi učenci s posebnimi potrebami ne potrebujejo dodatne strokovne pomoči. Pomoč je 

prisotna na celotnem kontinuumu-od minimalnega prilagajanja do odločbe, ur dodatne 

strokovne pomoči in prilagoditev. 

Slika 1: Petstopenjski slovenski model obravnave učencev z učnimi težavami (Kavkler, 

2011, str. 33) 

 

1. STOPNJA: POMOČ UČITELJA 

Učitelj je ponavadi prvi, ki učenčeve težave prepozna in mu pri njih tudi pomaga. Za učence z 

najlažjimi oblikami učnih težav je dovolj že dobra poučevalna praksa. Učitelj mora tako 

individualizirati in diferencirati naloge, preverjanja znanja, pripomočke, da bi bili lahko vsi 

učenci uspešni. Učitelj lahko pomaga tem učencem pri pouku in dopolnilnem pouku. V nižjih 

razredih mu lahko pomaga tudi učitelj podaljšanega bivanja. Vse delo z učencem učitelj 

načrtuje (kot individualni načrt pomoči), dokumentira (kot dnevnik) in evalvira (v obliki 

evalvacijske ocene) (Magajna, Kavkler, Čačinovič - Vogrinčič, Pečjak, Bregar - Golobič, 

2008). 
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2. STOPNJA: POMOČ ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

»Če učenec kljub učiteljevim prilagoditvam pri rednem in dopolnilnem pouku ter v okviru 

podaljšanega bivanja ne napreduje, potem se v projekt pomoči vključi še svetovalni delavec« 

(Magajna idr., 2008, str. 40). Ta še nadalje raziskuje učenčeva močna in šibka področja. V 

proces pomoči vključi učenca, njegove starše in učitelje, ki z njim delajo. Učenec v tej fazi 

prejema individualno ali skupinsko obliko pomoči. Učiteljem in staršem svetuje glede 

šolskega dela. Celotno delo z učencem se začne vpisovati v njegovo osebno mapo. V njem 

mora biti tudi pisno mnenje učitelja (sklepna evalvacijska ocena prve stopnje). Ta vsebuje 

opis učenčevih težav, pomoč in prilagoditve, ki so mu bile nudene. Pomoč je tudi evalvirana, 

predlagani so nadaljnji koraki (Magajna idr., 2008). 

3. STOPNJA: DODATNA INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 

Na tej stopnji učenec prejema dodatno individualno in skupinsko obliko pomoči. Utemeljena 

je na sklepni evalvacijski oceni druge stopnje, ki jo pripravi svetovalna služba. Če je treba, se 

vključijo tudi zunanje strokovne ustanove. Izvajalec te pomoči beleži njeno načrtovanje, 

dokumentira opravljeno delo in evalvira opravljeno. V dokumentaciji morajo biti navedene 

tudi učenčeve posebne potrebe, prilagoditve in napredek učenca (prav tam). 

4. STOPNJA: MNENJE IN POMOČ ZUNANJE USTANOVE 

Če učenec kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah ne napreduje, se šola poveže z 

ustrezno zunanjo ustanovo (svetovalnim centrom, zdravstveno mentalno higiensko službo 

ipd.). Ta šoli svetuje, kje lahko še pomaga učencu, pomaga pa mu tudi sama. Vse delo se 

natančno načrtuje, dokumentira in evalvira (prav tam). 

5. STOPNJA: PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO 

STROKOVNO POMOČJO 

Če strokovni tim (učitelj, svetovalni delavec, specialni pedagog) po oceni pomoči četrte 

stopnje ugotovi, da učenec rabi več pomoči, se staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Učenec tako še naprej 

prejema pomoč, dobi pa še več prilagoditev in pomoči kot prej. Dodatno strokovno pomoč 

izvaja specialni pedagog ali učitelj z ustreznim izpopolnjevanjem za tovrstno delo (prav tam).  
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2.2.2 Postopek usmerjanja učencev s posebnimi potrebami 

Učenci z manjšimi težavami bodo napredovali že s pomočjo na prvih treh stopnjah 

petstopenjskega programa. Vse ostale učence, ki jim to ne bo zadostovalo, pa se bo usmerilo v 

postopek usmerjanja.  

»Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (kot ga določa Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami), je temeljno procesno določilo na področju vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami. Od kakovosti diagnosticiranja primanjkljajev, ovir ali motenj ter 

ocene sposobnosti in funkcioniranja v procesu usmerjanja, je med drugim odvisno, ali bo 

otrok usmerjen v primeren vzgojno-izobraževalni program in ali bo imel ustrezne prilagoditve 

in dodatno strokovno pomoč« (Bela knjiga, 2011, str. 14). 

»Učenca, pri katerem učitelji ali starši opazijo težave na vzgojnem, čustvenem, 

izobraževalnem ali drugem področju, šolska svetovalna služba po predhodnem posvetu z 

razrednikom in s starši napoti v obravnavo k strokovnim delavcem – specialnim pedagogom. 

Namenjen je le učencem z najtežjimi učnimi in drugimi težavami, ki jim šole z vsemi svojimi 

mehanizmi ne morejo pomagati. Ko izčrpajo vse možnosti prilagajanja, ki so na voljo, se 

lahko odločijo za postopek usmerjanja.  

»S posebnimi postopki se ugotovi, kakšne prilagoditve in pomoč ti učenci rabijo in kakšne so 

njihove posebne potrebe. Tako se usmerijo v enega od programov, ki jih opredeljuje zakon« 

(Opara, 2005, str. 16). 

Postopek usmerjanja učenca s posebnimi potrebami pričnejo njegovi starši (ali učenec starejši 

od 15. let), ali pa vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drugi zavod, ki ga obiskuje učenec s 

posebnimi potrebami. Njegovi starši (ali učenec sam) izpolni obrazec Zahteva za začetek 

postopka usmerjanja in ga vloži pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju 

Zavod). Slednjega se izbere glede na kraj bivanja učenca s posebnimi potrebami. Če starši ne 

vložijo zahteve po začetku postopka usmerjanja, vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga učenec 

obiskuje, pa meni, da bi bila usmeritev potrebna, lahko le-ta vloži na Zavod obrazec Predlog 

za začetek postopka usmerjanja. Novost v 25. členu Zakona o usmerjanju, je v udeležbi 

učenca v samem procesu. Zapisnik pogovora z njim je del dokumentacije. Do tega ne pride le 
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v primeru, če je moteno učenčevo razumevanje in komunikacija (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011, 25. člen). 

26. člen ZUOPP (2011) govori o dokumentaciji. Slednjo od vlagatelja dobi Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. V njej je vsa strokovna dokumentacija, poročilo o obravnavah učenca s 

posebnimi potrebami in poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda. V njem je navedeno, da je 

bil v procesu usmerjanja narejenem do takrat, učencu nuden ves spekter pomoči. V strokovni 

dokumentaciji so zajeta zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in ostala 

poročila, ki se vsa nanašajo na posebne potrebe učenca. Zavod za šolstvo lahko pridobi še 

dodatno dokumentacijo, ob soglasju staršev (razen v primeru, če so starši sami sprožili 

postopek).  

Strokovna komisija ima sedež pri območni enoti Zavoda. Ponavadi so njeni člani specialni 

pedagog, psiholog, pediater, ali kdo drug, odvisno od učenčevih posebnih potreb (23.člen, 

prav tam). Strokovna komisija napiše strokovno mnenje (ZUOPP, 2011, 27.člen). Glavni 

podatek zajet v strokovnem mnenju je usmeritev v ustrezni program, ki jo predlaga komisija 

za usmerjanje. V njej se prav tako opredeli vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma 

motnje. Glede na te ugotovitve, se poda predlog o usmeritvi v program, ki bi bil glede na 

slednje najbolj ustrezen. Strokovno mnenje je pomembno tudi zato, ker lahko z njim starši 

uveljavljajo določene pravice. 

Ko šolska uprava dobi strokovno mnenje, lahko izda odločbo (ZUOPP, 2011, 30.člen,). 

Odločba je izdana na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve 

stopnje.  

2.3 Individualizirani program 

Učni načrt je najpomembnejši dokument za učence in učitelje. Določa, katere vsebine so 

pomembne in katerim ciljem mora učenec zadostiti, če hoče napredovati. Za učence s 

posebnimi potrebami, pa je poleg učnega načrta pomemben tudi individualizirani program. V 

njem so individualizirani cilji vezani na točno določenega učenca.  

Individualizirani program se je prvič pojavil v Združenih državah Amerike, v zakonu o 

izobraževanju oseb s posebnimi potrebami (Education for all handicapped chidlren act, 1975). 
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V njem so bili individualizirani programi prvič omenjeni. Z individualiziranim programom 

naj bi lažje zadovoljevali posebne potrebe učencev (Opara, 2015).  

Bela knjiga (2011, str. 295) opredeljuje individualizirani program kot »načrt individualizacije 

vzgojno-izobraževalnega in razvojno-rehabilitacijskega dela posameznega učenca s 

posebnimi potrebami. Je osnovno vodilo učiteljev in staršev pri zadovoljevanju njegovih 

potreb, prilagojen je potrebam posameznega učenca in tako zanj enako pomemben kot učni 

načrt ali kurikulum za vrtce. Za učence je cilj individualiziranega programa predvsem 

opredeliti prilagoditve poučevanja, ki so izražene v ciljih, skladnih z učnim področjem in z 

ravnijo prilagojenega vedenja, za predšolske otroke s posebnimi potrebami v vrtcu pa v 

razvoju kognitivnih procesov in socialne kompetentnosti.  

V 36. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je podrobneje 

opredeljen. Vseboval naj bi:  

− cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

− strategije vključevanja učenca s posebnimi potrebami v skupino, 

− potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, časovni razporeditvi pouka, 

− uporabo prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 

− izvajanje fizične pomoči, 

− izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

− prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

− časovno razporeditev pouka. 

− veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev. 

Na ta način je določen način dodatne strokovne pomoči, ki zajema premagovanje 

primanjkljajev, ovir in motenj, nudenje pomoči pri učenju in nudenje svetovanja. Novost v 

zakonu je, da so v pripravo individualiziranega programa vključeni tudi učenci s posebnimi 

potrebami glede na njihovo zrelost in starost (prav tam).  

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj vrtca, 

šole oziroma zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali 

zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 
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programa. Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualizirani program 

glede na napredek in razvoj učenca s posebnimi potrebami in ob koncu šolskega leta preveriti 

ustreznost individualiziranega programa ter izdelati individualizirani program za naslednje 

šolsko leto (ZUOPP, 2011, 37. člen). Strokovna skupina je odgovorna za pripravo, izvedbo in 

evalvacijo individualiziranega programa. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo 

tudi starši. Strokovna skupina ga mora pripraviti v roku 30 dni. Vsi člani tima morajo biti 

seznanjeni z vsemi prilagoditvami, pripomočki in cilji, ki jih mora učenec doseči. 

M. Končar (2003) poudarja, da je zelo pomembno, da imamo narejene kratkoročne in 

dolgoročne cilje. Ti naj bi razvijali učenčeva močna in šibka področja ter urili spretnosti. Pri 

ciljih je pomembno, da so merljivi in dosegljivi v določenem času. Vsi, ki se z učencem 

ukvarjajo, morajo poznati svoje pristojnosti in naloge pri doseganju teh ciljev ter tudi 

spremljati napredek in morebitne težave. 

Galeša (2002) izrazi dobro misel, ki povzema učinkovito izdelavo individualiziranega 

programa in nasploh pravilno gledanje na učence s posebnimi potrebami. »Glede na to, da 

individualizirani program vsebuje dokaj celovito oceno razvitosti in posebnih potreb ter 

natančen program za posameznega učenca, ni potrebno dosedanje etiketiranje in klasificiranje 

teh učencev glede na motnje, ker nam ta etiketiranja in klasifikacije na osnovi motenj nič ne 

pomagajo pri programiranju, izvajanju in ocenjevanju ustreznosti pomoči. Program lahko 

snujemo le na osnovi sposobnosti, posebnih potreb in interesov učenca« (str. 85) 
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2.4 Dodatna strokovna pomoč 

2.4.1 Opredelitev dodatne strokovne pomoči 

Definicijo dodatne strokovne pomoči lahko zasledimo v 8. členu ZUOPP (2011). Dodatna 

strokovna pomoč se izvaja za učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izjemoma 

pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za učence s posebnimi potrebami. 

Opara (2015) podaja svoj pogled na to, kaj je dodatna strokovna pomoč. Po njegovem mnenju 

je dodatna strokovna pomoč več kot le ena od mnogih specializiranih pomoči strokovnjakov. 

Učencu naj bi pomagala celostno, pri njej pa naj bi sodelovali vsi, ki so povezani z vzgojo in 

izobraževanjem tega učenca.  

9. člen ZUOPP (2011) opisuje izvajanje dodatne strokovne pomoči. Dodatna strokovna 

pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka v vzgojno-

izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu. Ura dodatne strokovne pomoči traja 45 minut 

in jo izvajajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. Če dodatne 

strokovne pomoči ni mogoče zagotoviti v skladu s prejšnjim odstavkom, se dodatna strokovna 

pomoč lahko nudi učencu tudi na domu. Če je strokovno utemeljeno, se lahko dodatna 

strokovna pomoč izvaja tudi v strnjeni obliki in občasno pod pogoji, ki jih določi minister, 

pristojen za šolstvo. To pomeni, da se lahko celoten fond ur dodatne strokovne pomoči izvede 

naenkrat in ne na točno določen dan v tednu, kot je to običajno.  

Obseg dodatne strokovne pomoči je prav tako določen v 9. členu ZUOPP (2011). Skupno 

število ur dodatne strokovne pomoči ne sme presegati pet ur tedensko, od tega mora biti vsaj 

ena ura svetovalnih storitev. Slepim in slabovidnim učencem, oziroma učencem z okvaro 

vidne funkcije, ali učencem z več motnjami iz 2. člena istega zakona se lahko določi večje 

število ur za premagovanje primanjkljajev, vendar največ tri ure tedensko, praviloma v prvem 

izobraževalnem obdobju. 

»Dodatna strokovna pomoč omogoča, da se učencu posvetimo na način, za katerega ocenimo, 

da mu bo najbližji, in ki se je že izkazal za učinkovitega, pri tem pa še vedno ohranja 
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fleksibilnost. Vsak učenec s posebnimi potrebami ima svoje lastnosti, želje in potrebe in 

ravno pri tej obliki dela, se mu delo najlažje prilagodi. Pomembno je, da jim omogočamo 

celostno učenje, kar pomeni, da informacije sprejemajo preko različnih čutil« (Retuznik, 

Bozovičar, Krajnc, 2010, str. 77). 

Zakonodaja področja vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami določa pravno 

podlago in osnovne značilnosti te pomoči. Konkretna priprava in izvajanje dodatne strokovne 

pomoči pa sta prepuščeni učiteljem, staršem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči (Kus in 

sod. 2006). 

Poznamo tri vrste dodatne strokovne pomoči in te so opredeljene v 5., 6., in 7. členu 

pravilnika o Dodatni strokovni pomoči (2013). V odločbi o usmeritvi mora biti zapisano 

razmerje ur med vrstami in oblikami dodatne strokovne pomoči. Ta je lahko namenjena 

premagovanju primanjkljajev, ovir in motenj, svetovalni storitvi ali pa učni pomoči. Učna 

pomoč je prisotna le v osnovni šoli ter v programih nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja.  

V 5. členu pravilnika o Dodatni strokovni pomoči (2013) je najprej opredeljena dodatna 

strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Ta se lahko določi v 

programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

(največ dve uri tedensko) in v izobraževalnem programu osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (največ štiri ure tedensko). V srednješolskih 

izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo imajo 

učenci na voljo prav tako le dve uri tedensko. Slepim in slabovidnim učencem se lahko število 

ur te pomoči poveča za največ tri ure tedensko. Dodatna strokovna pomoč se za predšolske 

otroke izvaja v času otrokovega bivanja v vrtcu, za učence in dijake pa praviloma v času 

vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.  

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj teh ne odpravlja. Nasprotno, 

učenca usposablja, da se z njimi nauči živeti in jih premagovati (Opara, 2015). 

V 6. členu pravilnika o Dodatni strokovni pomoči (2013) je opredeljena tudi dodatna 

strokovna pomoč kot svetovalna storitev. Ta je namenjena družinam učencev s posebnimi 

potrebami, strokovnim delavcem, ki prihajajo z njim v stik, in učencem v skupini, ki jo 
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učenec s posebnimi potrebami obiskuje. Izvajajo jo svetovalni delavci vrtca, šole ali zavoda 

za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami. Poleg njih jo lahko izvajajo tudi 

vzgojitelji, učitelji za dodatno strokovno pomoč in drugi strokovni delavci, ki so opredeljeni v 

20. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Njen namen je, da se učencem 

zagotovi celostna obravnava (ZUOPP, 2011, 9. člen). Otroci v programu za predšolske otroke 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo imajo možnost dobiti dve uri 

svetovalne storitve na teden, učenci v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo pa največ eno uro tedensko. Preden začnejo s procesom 

usmerjanja, imajo predšolski otroci s posebnimi potrebami pravico do svetovalne storitve v 

okviru največ dveh ur na mesec. 

V 8. členu Pravilnika o dodatni pomoči pa je nazadnje opredeljena tudi dodatna strokovna 

pomoč kot učna pomoč. Prisotna je le v izobraževalnem programu osnovne in srednje šole s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Če je bil učenec s posebnimi 

potrebami zaradi bolezni odsoten več kot dva meseca, je lahko prisotna tudi v drugih 

izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja. Ta oblika pomoči ima po mnenju 

Opare (2005) didaktično funkcijo. Povezana je z učnim načrtom in učencem pomaga pri 

učenju. Pri tem poskušamo ugotoviti, kako bi se učenec najlažje učil in s kakšnimi 

pripomočki. Učencu v sklopu te pomoči nudimo dodatne vaje in razlago, ki je v razredu ne bi 

mogel dobiti. Učno pomoč naj bi nudili specialni pedagogi, poleg njih pa tudi učitelji tistih 

učnih predmetov, kjer ima učenec težave (Opara 2015). 

 

2.4.2 Funkcije dodatne strokovne pomoči 

Veliko ljudi ne pozna dovolj dobro dodatne strokovne pomoči in meni, da je ta le neka vrsta 

inštrukcij. Dodatna strokovna pomoč je več, kot zgolj pomoč pri učenju. Namenjena je tudi 

opolnomočenju učenca, da bi nekoč zmogel to delo sam.  

Najpomembnejši procesi dodatne strokovne pomoči so reedukacija, kompenzacija in 

rehabilitacija. Druga pomembna funkcija pa je pomoč pri učenju.  
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»Reedukacija zajema razvijanje procesov in funkcij, govora, strategij učenja in specialno 

pomoč. To pomeni, da npr. pri učencu s težavami na govorno-jezikovnem področju razvijamo 

govor, pri učencu z minimalnimi ostanki vida razvijamo le-te, pri gluhem učencu razvijamo 

poslušanje, pri učencu z učnimi težavami pa razvijamo spretnosti učenja in uporabo 

podpornih tehnik in pripomočkov. Z reedukacijo tako učenci utrdijo spretnosti na šibkih 

področjih do optimalne mere« (Opara 2009, str. 70–71). Reedukacija je strokovno zahtevna. 

Zato jo lahko opravljajo le strokovnjaki, ki dobro poznajo običajen razvoj otroka in tudi 

primanjkljaje, ovire in motnje (Opara, 2015). 

Naslednja pomembna funkcija dodatne strokovne pomoči je kompenzacija. Kompenzacija 

pomeni, da z delom na tistih področjih, kjer smo bolj uspešni, nadomestimo primanjkljaj na 

področju, kjer imamo težave (Opara, 2009). Brejc (2009, str. 108) pojasnjuje, »da osebe s 

telesno prizadetostjo težijo k izpostavljanju svojih pozitivnih lastnosti, da bi tako nadomestile 

(kompenzirale) pomanjkljivosti, ki jim jih prinaša stanje upadlih ali izgubljenih telesnih 

sposobnosti«. »Kompenzacija je tudi v tem, da se izogibamo oviram, ki jih posameznik ima. 

Kompenzacija pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj je zato najzahtevnejši 

proces v edukaciji učenca s posebnimi potrebami, ki zahteva specifična znanja« (Opara, 2015, 

str. 57).  

»Rehabilitacija je proces priprave učenca s posebnimi potrebami, da bo zmogel sprejeti sebe v 

realnosti in bo živel s svojimi ovirami in zmožnostmi. Prav tako rehabilitacija pomeni, da 

telesno ali duševno prizadetega znova usposobimo za normalno življenje in delo. Lahko je 

medicinska, delovna ali tudi psihološka. Zajema aktivnosti, ki služijo premagovanju 

primanjkljajev, motenj in ovir. To pomeni ponovno vzpostavljanje izgubljenih, motenih ali 

zmanjšanih funkcij (npr. rehabilitacija vida, sluha in govora, rehabilitacija motoričnih 

poškodb, rehabilitacija motenj v vedenju) (Opara 2009, str. 70–71).  

»Didaktična funkcija dodatne strokovne pomoči pomeni zagotavljanje pomoči pri učenju. Vsi 

učenci s posebnimi potrebami potrebujejo določeno stopnjo diferenciacije ali učne pomoči pri 

učenju. Odkriti je treba, po kateri poti in s kakšnimi prilagoditvami ter pripomočki se 

posameznik najlaže uči. Osnove za to odkrijemo in razvijemo v predhodni rehabilitacijski fazi 

in jih upoštevamo v nadaljevanju, ko učencu nudimo učno pomoč. Učencu prilagodimo 

metode dela in dopolnjujemo tisto, kar v rednem procesu učenja ni zmogel. Poskušamo mu 

dati orodja in strategije, da bi se zmogel sam čimbolj uspešno učiti« (Opara 2009, str. 70–71). 
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Učna pomoč za učence s posebnimi potrebami vključuje pomoč pri razumevanju vsebine, 

snovi predmeta ob upoštevanju individualnih posebnosti učenca, ki so lahko na senzornem, 

govornem, motoričnem, kognitivnem, vedenjskem, osebnostnem ali socialnem področju 

posameznika. Gre torej za usklajevanje učnih vsebin in individualnih posebnosti« (Opara, 

2015, str. 59). 

Odnos med rehabilitacijsko in didaktično funkcijo je odvisen od vrste primanjkljaja in starosti 

učenca. Rehabilitacijski vidik je pomembnejši na začetku, v nižjih razredih, kjer se usvajajo 

temelji. Pozneje je ta vidik manjši in je potreba po učni pomoči večja (Opara, 2005, str. 70–

71). 

2.4.3 Prilagojeno izvajanje pouka  

Dodatna strokovna pomoč je na voljo v intenzivni zgoščeni obliki. Na voljo je zgolj nekaj ur 

na teden, največ pet. Zato je toliko bolj pomembno delo v razredu v vsem preostalem času. Pri 

tem so pomembne prilagoditve, ki pri delu v razredu pomagajo učencu s posebnimi 

potrebami, da lažje napreduje. 

Opara se je slikovito izrazil, da sta dodatna strokovna pomoč in prilagoditve pri izvajanju 

pouka kot dvojčka v procesu izobraževanja učencev s posebnimi potrebami. Vsak od njiju 

ima svoje naloge in le oba skupaj omogočata uspeh (Opara, 2015). 

Že v poimenovanju programa (program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo) lahko zasledimo, da so prilagoditve pomemben del tega programa. Točnejše, 

specifične prilagoditve najdemo v Navodilih za prilagojeno izvajanje programa (2003), tukaj 

pa bom opredelila širši sklop prilagoditev, ki jih lahko opazimo pri pouku. Skladno z določili 

ZUOPP (2011) lahko prilagajamo le organizacijo pouka (metode, oblike in načine dela – 

časovna razporeditev pouka) ter preverjanje in ocenjevanje znanja in napredovanje). 

»Eno najpomembnejših prilagoditev pri organizaciji dela je zmanjšano število učencev v 

razredu. Število učencev se zmanjša že, če je v razredu prisoten le en učenec s posebnimi 

potrebami, in to nam veliko pove o pomembnosti prilagoditve. Predlog o zmanjšanju števila 

učencev v razredu poda komisija za usmerjanje, določi pa se z odločbo o usmeritvi. 

Prilagoditev organizacije dela je velikokrat prvi korak, da bo učenec lahko sodeloval v 
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procesu vzgoje in izobraževanja. Poleg zmanjšanega števila učencev v razredu je pomembno, 

da prilagodimo tudi odmore in obremenitve, včasih je treba tudi drugače organizirati samo 

učenje. Najpomembnejše pa je to, da vse prilagodimo glede na potrebe posameznega učenca« 

(Opara, 2005, str. 35–36). 

»Pomembna je tudi časovna razporeditev pouka. Veliko učencev, posebno gibalno oviranih 

ter dolgotrajno bolnih učencev, bo pogosto odsotnih od pouka zaradi samega zdravljenja. Prav 

zaradi odsotnosti od pouka niso zmožni v celoti opravljati šolskega dela tako kot njihovi 

vrstniki. Tem učencem se lahko omogoči delno obiskovanje pouka ali celo učenje na domu, v 

primeru, da zaradi bolezni ne bi mogli biti prisotni v šoli. Potrebno se je zavedati, da učenci s 

posebnimi potrebami potrebujejo več časa za razumevanje, utrjevanje novih snovi in zato se 

jim omogoči več časa za učenje, da imajo lahko podobne ali celo enake možnosti kot njihovi 

vrstniki« (Opara, 2005, str. 66–67). 

»Pomembna prilagoditev za učence s posebnimi potrebami je tudi način preverjanja in 

ocenjevanja znanja. Ker je to zelo pomemben del vzgoje in izobraževanja že za učence, ki 

nimajo nikakršnih težav, je za učence s posebnimi potrebami ta proces še toliko bolj občutljiv. 

Pomembno je, da učitelj upošteva bistvo preverjanja in ocenjevanja znanja ter standarde in 

cilje, ki so predpisani. Pri ocenjevanju znanja naj bi bile prilagoditve ne le pri reduciranih 

ciljih in standardih znanja, temveč predvsem na iskanju prilagoditev, načinov in oblik 

postavljanja vprašanj, posredovanja odgovorov in na količini opor, ki jih učencu ponudimo, 

da bi mu omogočili optimalno pokazati usvojeno znanje. Pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja mora učitelj zagotoviti prilagoditve in pripomočke, ki učencu omogočajo prikazovanje 

znanja. Učencu s posebnimi potrebami  je potrebno zagotoviti podaljšan čas preverjanja, če je 

to potrebno, se mu zagotovi tudi računalnik, včasih je potrebna tudi prisotnost prevajalca v 

znakovni jezik. Učencem, ki so gluhi ali naglušni, je potrebno oprostiti slušni del ocenjevanja, 

učencem z govornimi motnjami pa ustni izpit. Tudi pri procesu preverjanja in ocenjevanju 

znanja je potrebno le-to prilagoditi potrebam posameznega učenca, saj niso vsi enaki« (Opara, 

2005, str. 64–65). Prilagoditve naj upoštevajo učenčeva močna področja in njegove posebne 

potrebe. V individualiziranem programu morajo biti jasno opredeljena področja, cilji in 

prilagoditve, ki jih učenec potrebuje pri preverjanju znanja (Navodila za prilagojeno izvajanje, 

2003, str. 13). 
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Bečan in Klinc (2011) poudarjata, da je najbolj pomembno, da prilagoditve pripravimo za 

vsakega učenca posebej. V odločbi so napisane le temeljne prilagoditve. Teh je malo ali pa so 

napisane zelo splošno. Napisane so tudi  splošne prilagoditve za posamezne skupine učencev 

s posebnimi potrebami. A to še ne pomeni, da bodo vse te splošne prilagoditve posameznemu 

učencu v pomoč. Vsak se odziva na določeno stanje na svoj način. Zato je pomembno, da so 

prilagoditve res prilagojene vsakemu učencu posebej.  

Podobno ugotavlja tudi Janželj (2011). Tudi ona misli, da so prilagoditve v pravilnikih 

napisane le okvirno. Konkretne prilagoditve za konkretnega učenca pa mora oblikovati 

strokovna skupina. Ta učenca dobro pozna in tako lažje oblikuje prilagoditve, ki bodo učencu 

dejansko v pomoč. 

Po mnenju Kesič Dimic (2010) so dobre prilagoditve tiste, ki učencu s posebnimi potrebami 

omogočajo kakovostno sprejemanje in utrjevanje snovi, izkustveno učenje in predvsem 

dokazovanje usvojenega znanja. 

Potrebno je, da prilagoditve učencu s posebnimi potrebami pomagajo, vendar ne preveč. Če 

ima učenec občutek, da mu bodo vse prilagodili in se mu ne bo treba potruditi, smo prav tako 

naredili napako. Nekateri učenci lahko take prilagoditve tudi zlorabljajo (se med poukom 

igrajo, ker vedo, da bodo imeli vsa gradiva fotokopirana). Taka praksa je povsem zgrešena in 

učencu škodi. Treba ga je pripraviti na premagovanje ovir (Opara 2015). Prilagoditve morajo 

ravno prav olajšati delo, učenec pa mora vseeno še vedno vložiti nekaj napora. 

 

2.4.4 Izvajalec dodatne strokovne pomoči 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi so za delo izvajalca dodatne strokovne pomoči najbolj 

ustrezen kader, saj jih za tovrstno delo zahteva večina odločb. Šole same pa se potem glede na 

razpoložljivost kadra odločijo, koga bodo sprejele na to delovno mesto. Tako na šolah na tem 

mestu delajo specialni pedagogi in tudi mnogi drugi strokovni delavci. 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (2015) določa, kakšno smer izobrazbe imajo lahko delavci v osnovni šoli. Tako 

je določena tudi specifična izobrazba za učitelja dodatne strokovne pomoči.  
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Učitelj individualne in skupinske pomoči (za izobraževanje posebej nadarjenih učencev) je 

lahko tisti (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem 

programu osnovne šole, 2015, 5. člen): 

− kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli, 

− kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije ali pedagogike, smer 

pedagogika ali magistrski študijski program druge stopnje psihologija ali pedagogika 

Podobno je lahko učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje učencev z učnimi 

težavami nekdo: 

− kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije, pedagogike (smer 

pedagogika), psihologije, socialne pedagogike, ali specialne in rehabilitacijske 

pedagogike 

−  je končal magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna 

in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika ali 

inkluzija v vzgoji in izobraževanju,kdor izpolnjuje pogoje za defektologa ali 

socialnega pedagoga 

 

Učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje učencev z učnimi težavami je 

lahko tudi nekdo, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli (prav tam). 

Najpomembnejši za moje diplomsko delo pa je učitelj dodatne strokovne pomoči. Dodatna 

strokovna pomoč zajema pomoč pri učenju, pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj in svetovalno storitev. Ker ima tako DSP različne naloge, so različne tudi 

zahteve po strokovnih delavcih.  

Tako je lahko učitelj za dodatno strokovno pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj, kdor je končal: 
 

− kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer 

pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske 

pedagogike 

− magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in 

rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika ali 

inkluzija v vzgoji in izobraževanju 
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Učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč je lahko, kdor: 
 

− univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), 

psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike, 

− magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in 

rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika ali 

inkluzija v vzgoji in izobraževanju ali 

−   izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil 

študijski program izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč. 

 

Katero od navedenih smeri izobrazbe morajo imeti strokovni delavci za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči posameznemu učencu s posebnimi potrebami, se glede na vrsto pomoči, ki 

jo učenec potrebuje, določi z odločbo o usmeritvi. 

Kavkler (2000) meni, da vse prevečkrat nudijo učno pomoč tudi nepedagoški sodelavci. To so 

razni prostovoljci, delavci javnih del. Njihova pomoč je dobrodošla, ker pa niso ustrezno 

usposobljeni in nimajo potrebnega strokovnega znanja, ta pomoč ni vedno tudi učinkovita. 

Prav slednje sem tudi sama opazila pri svojem delu. Včasih dela s temi učenci specialni 

pedagog, včasih pa tudi drug strokovni delavec, ki mu je to delo dodeljeno. A brez ustrezne 

izobrazbe, pripomočkov in tehnik je uspešna pomoč težje izvedljiva. To gotovo čutijo tudi 

uporabniki - učenci s posebnimi potrebami. Če vidijo, da jim zaposleni ne morejo učinkovito 

pomagati, to vpliva na njihovo doživljanje in razumevanje dodatne strokovne pomoči. 

Najboljša rešitev je usposobljen defektolog, v praksi pa žal to ni vedno možno.  

2.4.5 Naloge in funkcije izvajalcev dodatne strokovne pomoči 

Delo izvajalca dodatne strokovne pomoči je izjemno pestro in raznoliko. Iz ure v uro se 

prilagaja različnim učencem in njihovim raznolikim potrebam. Nič presenetljivega namreč ni, 

da bo pri izvajalcu dodatne strokovne pomoči eno uro prvošolec s težavami pozornosti, 

naslednjo pa devetošolec s težavami pri kemiji. Najpomembnejša lastnost izvajalca dodatne 

strokovne pomoči je tako fleksibilnost. Idealno bi bilo, da bi bil izvajalec vedno specialni in 
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rehabilitacijski pedagog, žal pa to ni vedno možno in v teh primerih to delo izvajajo ostali 

strokovni delavci. 

M. Schmidt (2001) opredeljuje glavne naloge specialnega pedagoga ali drugega strokovnega 

delavca, ki na šoli izvaja dodatno strokovno pomoč. Te po njenem mnenju obsegajo:  

− neposredno delo z učencem, 

− individualne obravnave (ali obravnave v manjši skupini), 

− sodelovanje z učiteljem (pomaga mu pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami, 

jih informira o napredku in dosežkih, pomaga voditi dokumentacijo za učenca s 

posebnimi potrebami, pomaga reševati skupne probleme), 

− sodelovanje s starši, svetovanje o strategijah za delo z učencem doma.  

Opara (2015) poudarja, da mora biti strokovnjak, ki izvaja dodatno strokovno pomoč, varno 

zatočišče, kamor se učenec lahko zateče takrat, ko ima težave ali ko ga drugi ne razumejo. S 

pravimi postopki strokovni delavec pomaga učencu usvojiti področje, na katerem ima največ 

težav. Učencu pomaga ugotoviti, kje je vzrok za težave, in ga pripraviti, da bi jih premagal 

sam.  

Izvajalci dodatne strokovne pomoči delajo tudi v razredu. Tam pomagajo učencem, ki težko 

sledijo razlagi in tempu, pomagajo še ostalim učencem, ki imajo težave, nudijo dodatno 

razlago, spodbujajo učence in berejo navodila. Skrbijo za individualizacijo in diferenciacijo. 

V povezavi s tem procesom pripravijo učne liste in pripomočke, ki so prilagojeni zmožnostim 

učencev. Vodijo lahko različne treninge (poslušanja, pripovedovanja, reševanja problemov). 

Ti treningi pomagajo učencem s posebnimi potrebami in njihovim vrstnikom razvijati 

določene spretnosti. Primanjkljaje poskušajo odpraviti, pri tem pa spremljajo napredek. Ker 

so učenci s posebnimi potrebami deležni veliko neuspehov, je pomembno, da se del 

pozornosti nameni tudi razvijanju pozitivne samopodobe (Bauwens, idr. 1989 po Fenick 

2001). 

Pomembna dimenzija izvajanja dodatne strokovne pomoči je tudi sodelovanje med učiteljem 

in izvajalcem dodatne strokovne pomoči. Med obema mora potekati dobra komunikacija, 

skupaj morata načrtovati urnik in količino pomoči. 
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Učitelj seznanja izvajalca dodatne strokovne pomoči z učnim načrtom, vsebino ure, standardi 

znanja. Obratno pa specialni pedagog učitelju posreduje informacije o težavah učenca s 

posebnimi potrebami, o uspešnih strategijah in o tem, kaj lahko od tega učenca pričakuje 

(Opara, 2015). 

Izvajalec dodatne strokovne pomoči poleg učiteljev sodeluje tudi z drugimi člani tima na šoli. 

Po potrebi usklajuje sodelovanje z drugimi ustanovami (izobraževalnimi, zdravstvenimi 

zavodi, invalidskimi združenji) (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003).  

Poleg dela z učitelji, izvajalec dodatne strokovne pomoči sodeluje tudi s starši. Z njimi mora 

vzpostaviti dober odnos in dobiti čim več informacij o učencu s posebnimi potrebami in 

njegovemu funkcioniranju (Peklaj, 2008). Vsi vključeni v proces vzgoje in izobraževanja 

učencev s posebnimi potrebami imajo svoje naloge in odgovornosti in te dobijo tudi starši 

(Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 

2008). Specialni pedagogi se s starši srečujejo na govorilnih urah, sestankih strokovne 

skupine ali tudi še dodatno. Dobro je, da so z njimi v stalnem stiku in jim posredujejo vse 

pomembne informacije o učencu. Velikokrat je ta stik lahko tudi dneven (posredovanje 

informacij, dodatnih vaj) (Janežič, 2015). 

Specialni in rehabilitacijski pedagog za vsakega učenca vodi naslednjo dokumentacijo, za 

katero je tudi odgovoren: 

− individualizirani program, 

− dnevnik dodatne strokovne pomoči: vanj se zapišejo podatki o učencu (ime in priimek, 

razred in oddelek, telefonska številka za nujna sporočila, izostanki) in podatki o 

dnevnem poteku dela z učencem, 

− osebna mapo učenca: v njej se hranijo družinska in socialna anamneza, razvojna 

anamneza, strokovno interpretirani rezultati diagnostičnih postopkov, podatki o 

postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja, dokumentacija v zvezi s postopkom 

usmerjanja učenca s posebnimi potrebami in strokovna mnenja drugih ustanov (CSD, 

zdravstvenih ustanov, svetovalnih centrov) (Dokumentacija v OŠ, 2010). 
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Defektolog pri izvajanju vseh naštetih nalog ne sme biti izoliran, temveč mora sodelovati s 

širokim krogom strokovnjakov tako znotraj šole kot tudi z zunanjimi strokovnjaki, z 

vodstvom šole in s starši, izjemno pomembno je sodelovanje z učitelji. 
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2.5 Stališča (doživljanje, razumevanje) 

2.5.1 Stališča 

V diplomskem delu me je zanimalo predvsem doživljanje in razumevanje dodatne strokovne 

pomoči s strani učencev. Ker je doživljanje in razumevanje le komponenta stališč (njena 

racionalna in emocionalna komponenta), sem želela izvedeti več tudi o stališčih. Poznavanje 

stališč nam namreč v večji meri pomaga razložiti našo aktivnost. Stališča nam pomagajo 

pojasniti notranje motive posameznikovega ravnanja.  

Stališče je po SSKJ definirano kot nekaj, kar določa kriterij za presojanje česa (stališče do 

česa). Hogg in Vaughn (1998) razlagata, da je angleška beseda attitude izpeljana iz latinske 

besede aptus, ki pomeni pripravljen na akcijo. Avtorja razlagata, da se je beseda včasih 

nanašala na opazovanje fizične zmogljivosti, danes pa se koncept »stališče« razume kot nekaj, 

česar ne moremo opazovati neposredno, pač pa skozi proučevanje našega vedenja oz. 

razlogov za naša dejanja. 

Stališča so trajni sistem pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti 

človeka v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov. Ljudje sprejmejo stališča zato, 

ker jim pomagajo zadovoljevati njihove osnovne potrebe. Stališča vplivajo na mentalno 

pripravljenost za določen način reagiranja in zato vplivajo na to, kako zaznavamo in 

doživljamo določene situacije in objekte, kako o njih mislimo in nanje čustveno reagiramo 

(Ule Nastran, 2004). Stališča so tista značilnost ljudi, ki je najbolj odvisna od socialnih 

dejavnikov (pridobljena v procesu socializacije) in ki hkrati najbolj vpliva na socialno 

dogajanja. Stališča so lahko bolj ali manj splošna oz. specifična. Nekatera zavzemamo do 

vseh ljudi, druga le do pripadnikov določenih skupin. Lahko so bolj ali manj ekstremna, kar 

pomeni stopnjo pristajanja oz. zavzemanja za določeno stvar. Razlikujejo se tudi po 

kompleksnosti in diferenciranosti (Ule 2004). Stališča nam tudi prihranijo energijo, saj nam ni 

treba vedno znova ugotavljati, kako naj v določeni situaciji ravnamo (Smith, 1956 v Hogg in 

Vaughn 1998). 

Kompare in M. Stražišar (2002) navajata tri komponente duševnih procesov, ki jih vsebujejo 

stališča. 
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Kognitivna komponenta stališč obsega vednost, znanje, izkušnje, informacije in argumente v 

povezavi s situacijo ali objektom, o katerem oblikujemo stališče. V primeru moje raziskave so 

kognitivna komponenta informacije, znanje in razumevanje o dodatni strokovni pomoči. 

Čustvena komponenta stališč so pozitivna ali negativna čustva (simpatija, jeza) ter vrednostne 

ocene v odnosu do objekta stališča. 

Kognitivna in emocionalna komponenta sta običajno med seboj usklajeni. V primeru moje 

raziskave emocionalno komponento predstavljajo občutki učencev do njihovih sošolcev, ki 

prejemajo dodatno strokovno pomoč, in občutki ter doživljanje učencev, ki jo prejemajo. 

Dinamična aktivna komponenta je pripravljenost oziroma težnja posameznika, da deluje v 

skladu s svojimi stališči (ki pa se ne uresniči vedno). V tem smislu delujejo stališča kot 

motivi, ki v ustreznih okoliščinah izzovejo in usmerjajo našo dejavnost. V primeru moje 

diplomske naloge to pomeni, ali se učenci družijo z vrstniki s posebnimi potrebami in ali so 

jim pripravljeni pomagati. 

Prva stališča se oblikujejo že v času primarne socializacije v zgodnjem otroštvu, ko se 

ponotranjijo stališča staršev, večina stališč pa se oblikuje pozneje na podlagi izkušenj 

informacij in znanja. Marsikatero stališče se oblikuje zaradi interakcije z vrstniki in prijatelji. 

Enaka stališča so marsikdaj temeljni pogoj za pridobivanje prijateljev, po drugi strani pa v 

skupini prijateljev lahko zelo hitro preoblikujemo svoja stališča. Priredba že obstoječih stališč 

ali ponotranjenje stališč skupine je nujno potrebno za sprejetost in obstoj v skupini. Nova 

stališča si oblikujemo na podlagi osebnih izkušenj, ko se z nečim novim prvič soočimo 

(Kompare 2006). Stališča so živa, saj jih oblikujemo in spreminjamo celo življenje, in niso 

biološko pogojena (Ule, 2004).  

Stališča močno vplivajo na našo osebnost in vplivajo na vse duševne procese, na učenje, 

pomnjenje, zaznavanje, odločanje, presojanje in čustva. Bolj smo pozorni na tista dejstva in 

situacije, ki so skladna z našimi stališči, in spregledamo tista, ki so z njimi neskladna. Hitreje 

si zapomnimo in se naučimo tisto, kar naša stališča potrjuje. Stališča vplivajo tudi na naše 

mišljenje, presojo in oceno, saj se nam zdijo dejstva in argumenti, ki se skladajo z našim 

stališčem, bolj pomembni in prepričljivi. Stališča vplivajo na zaznavanje in doživljanje 

določenih situacij in objektov ter na to, kako o njih mislimo in nanje emocionalno reagiramo 

(Ule, 2000). 
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Nastran Ule vidi stališča kot pomemben izvir za naša dejanja. Pravi, »da stališča zajemajo 

kompleksno soodvisnost človekove duševnosti in njegovega socialnega obnašanja. Struktura 

stališč pa je pod velikim vplivom socialnih dejavnikov, sama stališča pa močno vplivajo na 

dogajanje med ljudmi. Stališča imajo pomembno vlogo v socialni konstrukciji sveta, saj 

usmerjajo naše početje, spremembe v socialnem svetu pa se najprej odrazijo na naših stališčih, 

kar kasneje vpliva na naša dejanja in obnašanje« (Nastran Ule str. 115, 1997).  

Kot pravi že Nastran Ule (2000), se stališč ne da neposredno meriti, lahko pa jih merimo 

posredno. Tako lahko stališča ugotovimo s pomočjo ugotavljanja doživljanja in razumevanja. 

Stališča so skriti vzrok, doživljanje in razumevanje pa zaznana in občutena posledica. Če so 

naša stališča do dodatne strokovne pomoči pozitivna, se bo to pokazalo tudi v pozitivnem 

doživljanju in razumevanju dodatne strokovne pomoči. Če pa imamo odklonilna stališča, bo 

takšno tudi doživljanje in razumevanje nečesa. Obenem pa velja tudi obratno: tudi naša 

stališča se oblikujejo z našim doživljanjem in razumevanjem. Stališča so teoretski koncept, ki 

omogoči povezovanje notranjih duševnih in zunanjih fizičnih vidikov obnašanja ljudi. 

»Stabilnost stališč pomembno vpliva na stabilnost obnašanja, sprememba stališč pa vodi do 

modifikacije obnašanja (Nastran - Ule, 2000, str. 114). To npr. v našem primeru pomeni, da 

negativna stališča vplivajo na ravnanje, v tem primeru na negativno doživljanje in negativno 

razumevanje. Velja pa tudi obratno. Če spremenimo stališča do dodatne strokovne pomoči, bo 

boljše tudi razumevanje in doživljanje. 

Ljudje sprejemajo stališča zato, ker jim pomagajo zadovoljevati njihove osnovne potrebe. 

Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost na določen način reagiranja in zato vplivajo na 

to, kako zaznavamo in doživljamo določene situacije in objekte, kako o njih mislimo in kako 

nanje čustveno reagiramo (Ule, 2004). 

Zveza med stališči in vedenjem je delna, saj je na podlagi stališč nezanesljivo predvideti 

specifično ravnanje posameznika. Bolj zanesljivo pa je obratno sklepanje, iz vedenja na 

stališča (Jenko 2000). 

Psihološke raziskave stališč in načini njihovega spreminjanja so izjemno pomembni tudi za 

področje posebnega izobraževanja. Psihosocialni položaj oseb s posebnimi potrebami je v 

veliki meri determiniran s stališči okolja, v katerem živijo. Ker je torej motnja bolj ali manj 
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socialno determiniran fenomen, je razumljivo, da po svetu intenzivno raziskujejo stališča do 

oseb s težavami v razvoju (Levandovski 1980, po Schmidt 2001). 

2.5.2 Doživljanje 

V svojem diplomskem delu sem proučevala tudi doživljanje dodatne strokovne pomoči. Zato 

sem najprej proučila, kaj ta termin pomeni. Pri tem sem si pomagala z knjigo Jožeta Ramovša, 

ki je termin dodobra razčlenil in poiskal vse omembe v vseh strokah. Termin je namreč zelo 

splošen, zato si ga lahko vsak razlaga po svoje. 

Eno od komponent stališč je tudi doživljanje. Ta spada v emocionalno področje stališč. To so 

pozitivna ali negativna čustva v odnosu do objekta stališča. Emocionalna komponenta stališč 

(doživljanje) je povezana s kognitivno komponento stališč (razumevanje) (Kompare, 

Stražišar, 2002). 

Kaj je doživljanje? Doživljanje je glagolnik od glagola doživljati. Slovar slovenskega 

knjižnega jezika ga povezuje v naslednje zveze: emocionalno, estetsko, notranje, pesniško 

doživljanje, doživljanje umetnosti. Za glagol doživljati ugotavlja naslednja dva pomena : 

− v življenju prihajati do česa, biti večkrat deležen česa, s čustvi dojemati; 

− z oslabljenim pomenom z glagolskim samostalnikom izraža, da je kdo večkrat deležen 

dejanja, ki ga določa samostalnik. 

Slovanski pojem »doživljanje« (na temelju korena »živ«) nima vzporednice v romanskih in 

germanskih jezikih. Tuji jeziki enačijo besedo za izkustvo in doživljanje. Doživljanje pomeni 

najprej biti živ, ko se nekaj dogaja, oziroma biti pri tem neposredno in zavestno udeležen. 

(Ramovš, 1990) 

S katerim koli vidikom človeka se kaka znanost ukvarja, se dotika neposredno ali posredno 

tudi človekovega doživljanja. Sleherna od antropoloških znanosti pa se zanima le za tisti vidik 

doživljanja, ki je povezan s področjem njenega proučevanja. Zaradi tega je doživljanje slabo 

opredeljeno. Sklepali bi, da bo doživljanje dobro opredeljeno v psihologiji, a zanjo 

doživljanje ni strokovni pojem, ampak vsakdanji izraz.  
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Podobno velja tudi za področje kulture in edukacije. Analiza vseh ved praktično pokaže, da je 

pojav doživljanja vsebinsko v vseh v ospredju, v nobeni od njih pa ni osrednji strokovni 

pojem (prav tam). 

»Doživljanje je človekova zavest, njena vsebina in dogajanje v njej. Ko rečemo, da nekaj 

doživljamo, to pomeni, da je nekaj živo v naši zavesti. Doživljanje je tako vsebina zavesti kot 

hkrati tudi dogajanje v njej. Dokler samega sebe, soljudi, okolja ali duhovnega dogajanja ne 

doživlja oziroma doživi v svoji zavesti, zanj kot človeka to sploh ne obstaja.« (Ramovš, 1990 

str. 43). Pojavno se doživljanje kaže kot spominjanje, kot čustvovanje, mišljenje, zaznavanje, 

občutenje, vedenje in ravnanje. Konkretno doživljanje je enovito dogajanje z vsemi temi 

duševnimi in telesnimi sestavinami, seveda pa v posameznem primeru posamezna od njih 

prevladuje. 

Duševne zmožnosti skrbijo najprej za to, da človek s čutili zazna dovolj podatkov o svojem 

okolju in o samem sebi. Za duševno delovanje ni odločilna količina podatkov, ki jih zajamejo 

čutila, ampak njihova obdelava v možganih in odziv nanje z vedenjem in ravnanjem (Ramovš, 

1990, str. 33). Prav tako je doživljanje selektivno. Človekova zavest ima samodejne vzgibe, ki 

vsak trenutek iz nepregledne množice izberejo za dejansko doživljanje najbolj ustrezno 

vsebino in dogajanje. Vse drugo gre mimo zavesti. Pomembno je poudariti, da je doživljanje 

samo lastnost človeka, s čimer se človek povzpne na kakovostno višjo raven kot živali ali 

rastline. Živali so zmožne boljšega zaznavanja, bistvo pa je v obdelavi podatkov v možganih. 

Sleherno doživljanje se dogaja v sedanjosti (Ramovš, 1990). 

Doživljanja ni brez čustev, celo močnih čustev, vendar pa doživljanje ni zgolj čustveno 

dogajanje. Doživljanja ni brez razumske komponente, toda golo razumevanje še ni 

doživljanje. Brez sočasnega in enotnega delovanja obojega gre lahko le za zunanje dogajanje 

(za šibka dražljajska vzburjenja pod pragom zaznavanja ali pa za nejasno notranjo napetost), 

nikakor pa ne za doživljanje. Za doživljanje sta poleg zaznavnega praga pomembna tudi 

čustveni in razumsko-pomenski prag. Čustvovanje je najizrazitejši vidik doživljanja, tako da 

SSKJ doživljanje opredeljuje posebej po čustvovanju. Dogajanje v zavesti ima vedno bolj ali 

manj izrazit čustveni ton (prav tam). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jereb Šifrar Mojca; diplomsko delo 

- 33 - 

2.5.3 Razumevanje 

Komponenta stališč je tudi razumevanje. Ta spada pod kognitivno področje. Kognitivna 

komponenta stališč so znanja, vednosti, izkušnje, informacije in argumenti, ki so povezani s 

situacijo ali objektom, o katerem oblikujemo stališče. Veliko stališč temelji predvsem na 

čustvih in vrednotah, manj pa na razumu in dejstvih (Kompare, Stražišar, 2002). 

Razumemo lahko snov, poezijo, knjigo. Razumemo lahko problem, predpise in zakone. 

Razumemo lahko jezike, stvari okoli nas, situacije. To pomeni, da nekaj sprejmemo v zavest 

in ugotovimo vzročne, logične povezave in stališča. Prav tako pomeni, da določeno snov tudi 

vizualno in slušno zaznamo in si jo ustrezno razložimo. Če nekaj razumemo, pomeni, da neko 

področje obvladamo (SSKJ). 

Razumevanje informacij je odvisno od utrujenosti. Bolj ko smo utrujeni, slabše bomo stvar 

razumeli. Do mišične utrujenosti pride, če smo dolgo časa v prisilni drži ali ker so mišice 

trajno napete. Slabše razumevanje stvari je možno tudi zaradi čustvenih obremenitev, na 

primer zaradi strahu pred neuspehom, neurejenih družinskih razmer, klime v razredu ali 

zaradi žalosti (Mikuš Kos 1991). 
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2.6 Doživljanje in razumevanje dodatne strokovne pomoči 

2.6.1 Ugotovitve tujih in domačih raziskav o pozitivnem doživljanju dodatne strokovne 

pomoči 

Pozitivno doživljanje dodatne strokovne pomoči je naš cilj. Želimo si vzpostaviti dober odnos 

z učencem, pri delu z njim uživati, prav tako pa si želimo, da bo podobno čutil tudi učenec. 

Dodatna strokovna pomoč je za mnoge učence pozitivna pridobitev. Pridobijo zaupnika, 

nekoga, ki jim pomaga in na kogar se lahko zanesejo. Zanimalo me je, kaj so o tem področju 

ugotovili drugi. 

Vaughn in Bos (1987) se strinjata, da če ne bo raziskav na temo zaznavanja in doživljanja 

dodatne strokovne pomoči, ne bomo nikoli razumeli kaj se dogaja z učenci s posebnimi 

potrebami. Ravno tako je tudi mene zanimalo, ali je pri učencih dodatna strokovna pomoč 

povezana s pozitivnim ali negativnim doživljanjem. V že narejenih raziskavah sem našla 

nasprotujoče si ugotovitve. Najprej bom navedla tiste, ki potrjujejo sklepanje, da je dodatna 

strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami nekaj pozitivnega. 

Jenkins in Heinen (1989) sta ugotovila, da tako učenci s posebnimi potrebami kot tisti brez 

preferirajo model dodatne strokovne pomoči pred drugimi modeli vzgoje in izobraževanja. 

Prav tako sta ugotovila, da so starejši učenci raje hodili k uram učne pomoči kot mlajši 

učenci. Sicer pa tudi mlajši učenci zaznavajo učno okolje pri urah dodatne strokovne pomoči 

kot udobno in tiho. Radi so imeli tišino, da so se lahko bolje koncentrirali in v miru reševali 

teste. Med pozitivnimi lastnostmi dodatne strokovne pomoči pri teh učencih prevladujejo 

dobro počutje pri uri dodatne strokovne pomoči (»rad imam dodatno strokovno pomoč, tam 

dobim lažje delo, učiteljica je prijazna, ne sitnari kot ostale učiteljice«).  

Vaughn in Klingner (1998) navajata štiri razloge, zakaj imajo učenci radi dodatno strokovno 

pomoč. Tam dobijo dodatno pomoč, zanimive aktivnosti, manj dela in možnost dela v mirnem 

okolju, kjer se lažje osredotočijo.  

Padeliadu in Zigmond (1996) prav tako poročata, da je za učence dodatna strokovna pomoč 

miren kraj, kjer se lahko bolje zberejo in dobijo dodatno pomoč. Nekaj učencev je skrbelo o 

aktivnostih, ki so jih zamudili, veliki večini pa se je zdelo, da niso zamudili ničesar. 
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Učenci v raziskavah so bili prav tako vprašani, ali jih moti, da morajo iz razreda v poseben 

prostor k učni pomoči. To ni bilo glavno, temveč kontrolno vprašanje za merilo zanesljivosti. 

Večina učencev je odgovorila, da jih ne moti, če morajo oditi iz matične učilnice, a da jim ni 

všeč, ko ne morejo slediti snovi, ki se jo učijo v razredu. Nihče od učencev v raziskavi ni 

rekel, da bi jih odhod v učilnico dodatne strokovne pomoči stigmatiziral. Večino učencev tako 

odhod iz razreda ne moti. Drugi poročajo, da jih moti, a malo. Odhod iz razreda tako za 

večino učencev ni bil omejitev učne pomoči. Učenci niso povezovali stigem, nalepk ali 

ponižanja s tem, da morajo zapustiti razred. Večina učencev s posebnimi potrebami v tej 

študiji je poročala, da je odhod k uri dodatne strokovne pomoči zanje nestresen in nekaj 

običajnega, nekaj, na kar so navajeni (Coker, 2008).  

»Če je dodatna strokovna pomoč pozitivno sprejeta med učenci s posebnimi potrebami, se je 

bodo slednji raje udeleževali in s tem bo tudi učna pomoč bolj učinkovita. Pomemben vidik 

pri nudenju učne pomoči predstavljajo tudi sošolci učencev s posebnimi potrebami. Ti lahko 

povečajo ali zmanjšajo učinke učne pomoči s tem, da sodelujejo kot pomočniki pri nudenju 

vrstniške pomoči, ali pa obratno obsojajo, zavračajo in diskriminirajo učence, ki prejemajo 

učno pomoč. Če bodo učenci, ki prejemajo učno pomoč začutili, da jih sošolci sprejemajo, 

podpirajo in so pozitivno naravnani, bodo tudi sami bolj sproščeno in neobremenjeno 

sprejemali učno pomoč« (Kesić, 2012, str. 5).  

E. Novljan (1997), meni, da ima nudenje dodatne strokovne pomoči izven razreda pozitivne 

in negativne učinke. Dobra stran je ta, da omogoča individualno delo in tako boljše 

spoznavanje učenčevih težav ter večjo intenzivnost ustrezne pomoči. 

Po svojih letih izkušenj dela pri dodatni strokovni pomoči sem prišla do nekaterih ugotovitev. 

Najbolj učinkovito se mi zdi nudenje pomoči v nižji triadi, kjer lahko največ naredimo za 

razvoj učenčevih sposobnosti na specifičnih področjih. Radi jo imajo tudi učenci v višji triadi, 

ker jim pomaga pri učenju in jim omogoča boljši prostor za zbranost kot razred. Mlajši učenci 

lažje sprejemejo pomoč v razredu, starejši pa bi se ob taki vrste pomoči večinoma počutili 

preveč izpostavljeni. Slednji gredo mnogokrat k uri dodatne strokovne pomoči pred ali po 

pouku, da jih nihče ne vidi. Seveda pa je to le splošni pregled. Med učenci so namreč velike 

razlike. In važno je, da poslušamo vsakega posameznega učenca posebej in ugotovimo, 

kakšna vrsta dodatne strokovne pomoči je zanj najboljša. Če tega vprašanja ne zastavimo, ne 

moremo vedeti. 
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2.6.2 Ugotovitve tujih in domačih raziskav o negativnem doživljanju dodatne 

strokovne pomoči 

V praksi sem se enakomerno soočala z obema situacijama – pozitivnim in negativnim 

doživljanjem dodatne strokovne pomoči pri učencih s posebnimi potrebami. Negativno 

doživljanje se lahko pojavi zaradi osebne stiske ob prejemu te pomoči, ki jo posameznik 

sprejme kot dodaten znak, da je z njim nekaj narobe. Lahko pa čuti stisko tudi zaradi odzivov 

vrstnikov. Vsekakor ni nujno da je dodatna strokovna pomoč za vse učence prijetna izkušnja. 

Lahko je tudi nekaj, kar učenca teži in obremenjuje.  

Ugotovitve raziskav si lahko dostikrat nasprotujejo. V prejšnjem poglavju sem obravnavala 

tiste raziskave, ki so odkrivale pozitivne učinke dodatne strokovne pomoči. Še več raziskav pa 

je ugotovilo ravno nasprotno. V tem poglavju navajam slednje. 

Ena od raziskav (Albinger, 1995) se je usmerila prav na proučevanje zgodb, ki so jih učenci, 

ki so hodili k uram dodatne strokovne pomoči, pripovedovali svojim sošolcem. S tem so se 

zavarovali pred njihovim zavračanjem. 

Učenci so tako postali mojstri v nizanju izgovorov, kje so, kadar manjkajo pri šolski uri. Vsak 

je imel svojo zgodbo, s katero je hotel prepričati sošolce. Neka učenka je govorila, da hodi na 

ure klavirja, drugi učenec je vedno rekel, da se jim je pokvaril avto. Tretji je povedal, da 

zaradi mononukleoze zaostaja s snovjo in zato hodi na inštrukcije. Le dva od devetih učencev 

v dani raziskavi sta povedala po pravici, vendar sta si oba želela, da nihče ne bi vedel za njuno 

obiskovanje teh ur. Preostali so si raje izmislili zgodbe in se tako zavarovali pred morebitnimi 

zavrnitvami sošolcev. Takšne zavrnitve se, na žalost, tudi res lahko zgodijo. Sošolci lahko 

učence s posebnimi potrebami zmerjajo in jim govorijo, da so neumni. Tako lahko dodatna 

strokovna pomoč le še poglobi slabe občutke, ki so jih učenci že prej imeli o sebi (Albinger, 

1995). 

Podobne izkušnje je opisovala tudi avtorica A. Coker (2008) v svoji raziskavi. Tudi tam so 

učenci navajali svoje izkušnje z dodatno strokovno pomočjo, ki jih lahko razdelim na nekaj 

sklopov izkušenj: 

− veliko učencev s posebnimi potrebami poroča o tem, da jim ni všeč, ko morajo iti iz 

razreda, saj jim je pri tem, 
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− v tem vidijo prednosti – njihovo delo je lažje in lahko naredijo več, 

− nočejo, da bi njihovi vrstniki vedeli, da prejemajo to pomoč, 

− niso imeli možnosti odločanja pri čemer koli, povezanim s pomočjo. Niso mogli 

izraziti svojega mnenja, čeprav se pomoč dotika najbolj njih samih, 

− zavedajo se svojih težav, nekaterim pa se zdi, da ničesar ne morejo narediti dobro in so 

kljub trudu njihovi uspehi majhni. 

A. Coker (2008) je tako ugotovila, da je pri učencih veliko frustracij glede ur dodatne 

strokovne pomoči. Postalo ji je jasno, da na nobeni stopnji (odločba, individualizirani 

program) učenci niso mogli odločati o sebi. Zaradi tega so bili nezadovoljni in frustrirani z 

odločitvami, ki so se jih neposredno dotikale, a o njih niso imeli nobene besede. V Sloveniji 

sodelovanje učencev v procesu usmerjanja omogoča tudi ZUOPP (npr. 26, 36. člen). V 

nasprotnem primeru so frustracije učencev s posebnimi potrebami pričakovane in razumljive. 

Večina učencev s posebnimi potrebami v tej raziskavi je imela negativne izkušnje z 

obiskovanjem ur dodatne strokovne pomoči. Skoraj vsi so bili prepričani, da bi jim brez 

pomoči šlo dobro in bi lahko uspevali v rednem oddelku. Skoraj vsi so doživljali dodatno 

strokovno pomoč kot potrditev njihovih težav, nečesa, kar jim manjka, in ne kot pomoč, ki bo 

izboljšala njihovo učenje.  

Whinnery in King (1995) prav tako poročata, da se učenci, ki obiskujejo dodatno strokovno 

pomoč, pogosteje počutijo neumne, izločene in ponižane. To se dogaja bolj pogosto kot pri 

učencih v drugih programih vzgoje in izobraževanja. Wang, Reynolds in Walberg (1987) 

poročajo, da imajo učenci s posebnimi potrebami dostikrat stigmo, ko morajo zapustiti razred. 

Prav tako jih je skrbela količina snovi, ki jo bodo morali nadoknaditi zaradi svoje odsotnosti. 

Reid in Button (1995) poročata v svoji raziskavi, da so učenci šestih in sedmih razredov z 

učnimi težavami poročali o frustraciji in jezi zaradi izolacije od vrstnikov.  

P. Albinger (1995) je v svoji raziskavi ugotovila, da je za mlajše učence z učnimi težavami 

zapuščanje razreda ponižujoče. Učenci prve triade so rekli, da jim je nerodno, ko morajo 

zapustiti učilnico, pa čeprav jim je pomoč všeč. Whinnery and King (1995) prav tako 

poročata, da se učenci, ki obiskujejo dodatno strokovno pomoč, velikokrat počutijo neumne, 

da jih sošolci dražijo, da se počutijo izločene ali ponižane. Padeliadu in Zigmond (1996) sta v 

svoji raziskavi ugotovila, da učenci poročajo o akademski in rekreacijski ansksioznosti glede 

učnih in športnih aktivnostih, ki jih zamujajo. medtem ko so v učilnici učne pomoči.  
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S problematiko negativnega doživljanja dodatne strokovne pomoči so se ukvarjali tudi 

slovenski avtorji. Kavkler (1996) navaja, da so v državah z dolgoletno tradicijo integriranega 

izobraževanja ugotovili, da le individualno nudenje pomoči učencem ne daje najboljših 

rezultatov in da je občasna pomoč v razredu dobrodošla. Podobno ugotavlja tudi E. Novljan 

(1997). Po njenem mnenju individualna obravnava izven razreda ni vedno priporočljiva, 

predvsem za učence na nižji stopnji. Njegovo pogosto odhajanje iz razreda lahko na učenca in 

razred slabo vpliva. Učenec je zaradi tega pogosto žrtev etiketiranja in si pridobi slabo 

samopodobo. Po njenem mnenju naj bi bil učenec s posebnimi potrebami na razredni stopnji 

izven pouka obravnavan največ 20 minut. Preostali čas naj bi spremljal pouk v razredu, v 

katerem naj bi poučevala učitelj in specialni pedagog. Prepogosta individualna obravnava 

izven razreda otežuje socialno integracijo. 

I. Lesar (2003) v zvezi s tem zastavlja pomembno vprašanje. Zanima jo, koliko dodatne 

strokovne pomoči je možno izvajati v razredu ali izven njega, da ne deluje segregativno in 

stigmatizacijsko. Meni, da bolj kot se pomoč izvaja v posebnih in ne v rednih razredih, s 

posebnim in ne z rednim učiteljem, manjša je verjetnost integrativnega delovanja tako na 

izobraževalnem kot tudi na socialnem nivoju. 

Eno od raziskav je objavila tudi M. Končar (1997). Rezultati so pokazali, da so skoraj vsi 

učenci s posebnimi potrebam pomoč mobilnih pedagoginj pozitivno sprejeli. Defektologinje 

menijo, da so se tako odločili zaradi individualnega dela, dela, ki je bilo prilagojeno 

učenčevim sposobnostim, učenja preko iger, plesa in petja, prisrčnih in pozitivnih pristopov 

pedagoginje, sproščenega odnosa, ustreznih metod dela, doživljanja uspeha in potrditve ter 

posledično večje motivacije, prijaznosti, potrpežljivosti. Učiteljice pa so zaznale, da so učenci 

s posebnimi potrebami v razredu začeli bolje sodelovati, bolj so napredovali, lažje so sledili 

pouku, napredek so kazali pri pozornosti, samopodobi. 

Za specialnega pedagoga je pomembno, da razume izsledke obeh vrst raziskav. Dodatna 

strokovna pomoč je res lahko možnost za premagovanje težav učencev s posebnimi 

potrebami, za miren kraj, kjer se lažje zberejo. Lahko pa je za učence tudi nekaj zelo 

neprijetnega. Za nekatere učence s posebnimi potrebami je lahko obiskovanje ur dodatne 

strokovne pomoči izredno stresno in le še poglobi njihove slabe občutke o sebi. 
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2.6.3 Razumevanje dodatne strokovne pomoči 

Pri delu izvajalca dodatne strokovne pomoči sem velikokrat naletela na slabo razumevanje 

dodatne strokovne pomoči, tako učencev s posebnimi potrebami kot njihovih vrstnikov. 

Dobro razumevanje te aktivnosti je temelj za večjo strpnost in pomoč vrstnikov, hkrati pa tudi 

boljšo samopodobo učencev, ki jo prejemajo. V tujih in domačih raziskavah sem poiskala, kaj 

so drugi avtorji ugotovili o tej problematiki.  

Pomembno je dobro razumevanje dodatne strokovne pomoči učencev s posebnimi potrebami 

kot njihovih vrstnikov. To, kar vrstniki učencev s posebnimi potrebami vedo in mislijo o 

dodatni strokovni pomoči, lahko pomembno vpliva na njihove percepcije in stališča o 

učencih, ki jo prejemajo. Ko učenci s posebnimi potrebami sodelujejo v tem programu, se 

ostali učenci zavedajo njihovih odhodov iz razreda in prilagoditev. Prav tako je za učence s 

posebnimi potrebami pomembno, da dobro razumejo svoje motnje in dobijo svoji starosti 

ustrezne informacije. Sicer pričnejo dvomiti vase in personalizirajo učne težave v to, da je 

nekaj narobe z njimi samimi (Vaughn in Bos, 1987). 

V raziskavi na temo razumevanja dodatne strokovne pomoč sta Vaughn in Bos (1987) 

ugotovila, da so učenci v nižjih razredih manj opazili odhode učencev s posebnimi potrebami 

iz razreda kot starejši učenci. Prav tako so starejši učenci s posebnimi potrebami odgovorili 

bolj pozitivno glede dodatne strokovne pomoči. Očitno so ugotovili njen pomen, tam pa so 

preživeli tudi več časa in so jo že bolje poznali. Učenci s posebnimi potrebami se tako na 

splošno zavedajo pomena specializiranega učitelja, mirne atmosfere in boljšega razumevanja 

šolskega dela. Prav tako v dodatni strokovni pomoči vidijo omejitve. Prekinjeni so med delom 

in bi kdaj raje ostali v matični učilnici. 

V raziskavi Vaughn in Bos (1987) je bilo razumevanje in znanje o dodatni strokovni pomoči 

preverjeno z več vprašanji. 

Na vprašanje, kaj sploh je dodatna strokovna pomoč, so odgovarjali z imenom učilnice, kjer 

lta pomoč poteka. Vedeli so, kje je učilnica, ne pa tega, kaj se točno v njej dogaja. Starejši 

učenci so bili bolj seznanjeni s tem, da se tam dobi pomoč, da tam učiteljica pomaga 

učencem, ki se težje učijo. Mlajši učenci so se zavedali, da pridejo tja, da bi delali teste. 

Znanje o tem, kaj dodatna strokovna pomoč je, torej z leti narašča, še posebej pri učencih, ki 
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jo prejemajo. Učenci so vedeli, da pridejo tja, da bi dobili pomoč pri učenju. Nekaj jih je tudi 

reklo, da gredo tja zato, ker mama in učitelji mislijo, da rabi pomoč, sicer se jim ne zdi, da bi 

imeli težave. Večina učencev pa se zaveda, da jim pomoč koristi, da dobivajo boljše ocene, 

kot če bi delali sami (prav tam). 

Razumevanje dodatne strokovne pomoči sta Vaughn in Bos povezali tudi z vprašanjem, kako 

si razlagajo odhode k uram dodatne strokovne pomoči. Le en učenec je odgovoril, da zaradi 

individualiziranega programa – čeprav ga imajo vsi, ki hodijo tja. Vsi učenci so rabili veliko 

usmerjanja, da so odgovorili, kaj tam sploh počnejo. Odgovori večine mlajših učencev so bili 

nejasni. Težko so razmišljali o področjih, pri katerih rabijo pomoč. Starejši učenci so 

odgovorili bolje, a so pri tem rabili veliko usmerjanja. Vsi pa so vedeli, da pridejo tja pisat 

teste (prav tam). 

Nihče ni izrazil osebne potrebe po tej pomoči. Učenci s posebnimi potrebami niso ugotovili, 

da so na določenih področjih šibki in da tam rabijo pomoč. Iz ugotovitev sklepamo, da je 

starost pomemben dejavnik pri razumevanju smisla dodatne strokovne pomoči. Učenci so 

opisali tri glavne prednosti dodatne strokovne pomoči, ki so možnost dobiti pomoč, učitelj, ki 

jo uči, in mirno okolje učilnice. Omejitev, ki so jih opazili, je bilo malo in so se razlikujejo od 

učenca do učenca (prav tam).  

V drugi raziskavi (Vaughn, 1998) so učenci pokazali svoje razumevanje dodatne strokovne 

pomoči tudi z razumevanjem prednosti dodatne strokovne pomoči. Mlajši učenci so tako 

opazili dve glavni prednosti: pomoč pri delu in mirno okolje. Starejši učenci pa so poročali, 

da jim pomoč omogoča bolje razumeti njihovo šolsko delo. To je v skladu z ugotovitvami o 

učnem procesu. Mlajši učenci rabijo več podpore pri reševanju nalog, starejši učenci pa so 

bolj samostojni, zato jim učitelj pomaga le pri razumevanju navodil in so potem zmožni 

narediti delo sami. Mirno okolje je bilo všeč vsem učencem. Takšno okolje vsem pomaga, da 

se lahko bolje skoncentrirajo. Posebej je bilo to pomembno za mlajše učence. Starejši učenci 

tega niso navajali kot zelo pomembno. 

Poleg prednosti učenci zaznavajo tudi pomanjkljivosti v tem načinu dela. Nekatere učence 

skrbi, da bodo zamudili učno snov. To bi bilo lahko rešeno z natančnim načrtovanjem skupaj 

z učiteljem v rednem razredu. Nekateri učenci so hoteli biti bolj samostojni. Hoteli so najprej 

poskusiti sami in iti k uri dodatne strokovne pomoči le, če sami ne bi zmogli. Hoteli so, da bi 
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tudi njih kdo vprašal, ali želijo pomoč in na katerih področjih. Želeli so obiskati ure pomoči le 

takrat, kadar bi jo res rabili. To nakazuje na akademsko rast. Raje kot bi se zanašali na 

dodatno strokovno pomoč kot na berglo, si želijo več nadzora nad tem procesom (Klingner in 

Vaughn, 1998). 

Učenci so dobili premalo informacij o svojih primanjkljajih, poleg tega niso imeli možnosti 

odločanja v celotnem procesu. To jih zmedlo o tem, kaj je z njimi narobe. Ključno za 

učenčevo razumevanje je dovolj primernih informacij glede na njihovo starost. Učenci iz 

raziskave so se zavedali ločenih težav (težave pri matematiki, slovenščini), niso pa imeli 

predstave, kaj naj bi z dodatno strokovno pomočjo dosegli. Trudijo se, da bi ujeli vrstnike, a 

jih nikoli ne dosežejo, ker so na drugem nivoju kot oni. Zaradi tega pride do frustracij in 

stresa (»Nisem zelo dober, Tudi če se trudim, ne dobim takih ocen kot sošolci, Rekli so mi, da 

če bom trdo delal, mi ne bo treba več k uram dodatne strokovne pomoči«) (prav tam). 

Prav tako je pozornost potrebna, ko razlagamo šibka področja učencem s posebnimi 

potrebami. Pri tem nočemo, da bi se ti počutili etiketirane. Seveda je prav, da se učenec 

zaveda svojih šibkosti, da bi lahko delal na njihovem izboljševanju. Če ne razume, zakaj ima 

učno pomoč, se bodo povečala občutja nerazumevanja in zmede, kar lahko posledično vodi 

tudi do zavračanja pomoči. Če učenci razumejo, da hodijo k uram dodatne strokovne pomoči 

zato, da bi bili bolj uspešni, bo to vodilo do pozitivnega odnosa (Klingner in je Vaughn, 

1998). 

P. Albinger (1995) je prav tako ugotovila, da učenci dostikrat ne vedo, zakaj gredo k uri 

dodatne strokovne pomoči. Vedo, da rabijo pomoč, ne razumejo pa, da imajo učne težave. 

Morda lahko naštejejo predmete, pri katerih imajo težave, ne vedo pa, zakaj. To je lahko 

zaradi narave njihovih problemov ali pomanjkanja razumevanja osebnih motenj. 

Informacije o tem, kakšne prednosti in omejitve vidijo v tej pomoči, so pomembne, da bi 

videli, kakšno je trenutno stanje in kakšne izboljšave bi bile še potrebne. V literaturi je na to 

temo malo raziskav in še te so predvsem starejšega datuma. Tako bi bile nove raziskave tega 

področja vsekakor potrebne. Le tako bomo lahko ugotovili učinkovitost trenutnega stanja in 

morebitne potrebne izboljšave, še posebej glede zaznav in znanja učencev. Sama sem hotela 

narediti raziskavo na tem področju, ker mi dostikrat ni bilo jasno, koliko učenci s posebnimi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jereb Šifrar Mojca; diplomsko delo 

- 42 - 

potrebami sploh razumejo, kaj se z njimi dogaja oz. zakaj prejemajo dodatno strokovno 

pomoči, prav tako sem dvomila, da ta proces razumejo tudi njihovi sošolci. 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

3.0 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Število učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli, ki prejemajo dodatno strokovno 

pomoč z leti vse bolj narašča. Procent učencev s posebnimi potrebami se je npr. od leta 

2005/2015 povečal kar od 3,3 do 6,3% (Statistični urad Slovenije). Ker tako vedno več 

učencev prejema tovrstno pomoč, bi rada ugotovila čim več o tem procesu in o učencih s 

posebnimi potrebami. 

Dodatna strokovna pomoč je vrsta pomoči, ki pomaga učencem s posebnimi potrebami 

premagovati primanjkljaje in nudi učno pomoč ter svetovalne storitve. Razvija funkcije teh 

učencev in jim tako pomaga k večji uspešnosti in samostojnosti. Svojo podlago ima v 

pravilniku o dodatni strokovni pomoči. Do dodatne strokovne pomoči so upravičeni učenci s 

posebnimi potrebami (učenci z motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni učenci, gluhi 

in naglušni učenci, gibalno ovirani učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

dolgotrajno bolni učenci, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učenci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami). Temelj za izvajanje dodatne strokovne pomoči je v 

odločbi o usmeritvi. Ta jim omogoča različne pravice in prilagoditve-specifične za 

posameznega učenca. Dodatna strokovna pomoč se izvaja v celem kontinuumu programov-od 

predšolskega osnovnošolskega do poklicnega strokovnega in splošnega srednjega 

izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Za dobro vključenost učencev s posebnimi potrebami je poleg vseh temeljnih dejavnikov 

potrebno tudi dobro razumevanje in doživljanje dodatne strokovne pomoči (tako učencev s 

posebnimi potrebami, kot tudi njihovih sošolcev). Pomembno je, da učenci vedo, da je 

dodatna strokovna pomoč vrsta pomoči pri učenju, pri tem pa si želimo,da bi jo doživljali 

čimbolj pozitivno in da ta pomoč ne bi bila vzrok še dodatnim frustracijam. Med učenci se 

pojavljajo na tem področju razlike. Učenci pri svojem stiku z dodatno strokovno pomočjo 

prejemajo različne izkušnje, prav tako sklepajo različno dobre stike s specialnim pedagogom. 

Glede na to, da gre za osnovno šolo, kamor morajo po zakonu hoditi vsi učenci, je že sama 

populacija učencev med seboj zelo heterogena.  
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Ker sama že delam v osnovni šoli, se mi je zdelo pomembno, da ugotovim, kako učenci s 

posebnimi potrebami in njihovi vrstniki doživljajo dodatno strokovno pomoč in kako jo 

razumejo. V praksi sem namreč doživela različne odzive na svoje delo, tako pozitivne kot tudi 

nerazumevajoče. Od doživljanja dodatne strokovne pomoči je odvisno sodelovanje pri urah,in 

s tem tudi večja verjetnost, da bodo učenci usvojili snov. Pomemben je tudi vpliv vrstnikov. 

Njihovo dobro razumevanje dodatne strokovne pomoči bo vplivalo na njihovo naklonjenost 

do vrstnikov, ki to pomoč prejemajo. Če razumejo DSP kot nekaj pozitivnega, bodo morda 

skušali pomagati tudi sami. Zdi se mi, da bi boljše poznavanje stališč učencev pomagalo 

učiteljem, predvsem pa specialnim pedagogom pri svojem delu. Iz dejanskega stanja 

razumevanja in doživljanja dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli pa bom skušala 

izpeljati smernice za boljše stanje na tem področju. Na področjih razumevanja in doživljanja 

bom poskušala najti tudi razlike glede na spol in starost učencev in jih statistično dokazati.  

 

3.1 Cilji 

Skladno s problemom raziskovanja ter literature sem izoblikovala naslednje cilje: 

− ugotoviti razumevanje dodatne strokovne pomoči na šolah (tako pri učencih s posebnimi 

potrebami kot pri njihovih vrstnikih) 

− ugotoviti, kje se med obema skupinama učencev pojavljajo razlike glede razumevanja 

dodatne strokovne pomoči 

− ugotoviti doživljanje dodatne strokovne pomoči na šolah (pri učencih s posebnimi 

potrebami) 

− ugotoviti, kje se pojavlja neustrezno razumevanje in doživljanje dodatne strokovne 

pomoči pri učencih s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki 

− ugotoviti, kaj bi bilo potrebno narediti da bi bilo razumevanje in doživljanje dodatne 

strokovne pomoči v šolah boljše 
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3.2 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja sem postavila s pomočjo študija strokovne literature  in načrta 

raziskovalnega dela naloge. Cilje, ki sem si jih zastavila, sem natančneje opredelila z 

raziskovalnimi vprašanji.  

RV1:Kako učenci s posebnimi potrebami doživljajo dodatno strokovno pomoč? 

RV2: Ali obstajajo razlike v doživljanju dodatne strokovne pomoči med učenci druge in 

tretje triade, fanti in dekleti? 

RV3: Kako učenci s posebnimi potrebami razumejo dodatno strokovno pomoč? 

− Ali učenci razumejo, zakaj morajo iz razreda k uri dodatne strokovne pomoči? 

− Ali se jim zdi, da so zaradi dodatne strokovne pomoči boljši v šoli? 

− Ali razumejo, zakaj so prilagoditve potrebne? 

RV 4: Ali obstaja različno razumevanje dodatne strokovne pomoči pri vrstnikih? 

− Ali obstajajo razlike med fanti in dekleti? 

− Ali obstajajo razlike med učenci druge in tretje triade? 

− Ali vrstniki razumejo različne prilagoditve sošolcev? 

− Ali se jim zdi, da so sošolci s posebnimi potrebami zaradi dodatne strokovne pomoči v 

šoli bolj uspešni? 

RV 5: Ali obstaja različno razumevanje dodatne strokovne pomoči pri učencih s 

posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki? 

R6: Kateri ukrepi oz. spremembe bi bili priporočljivi za izboljšanje stanja na tem 

področju? 
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3.3 Raziskovalna metodologija  

V maju in juniju 2012 je bila izvedena anketa v soglasju s starši in vodstvom šole. Pri 

izpolnjevanju, je bila v vseh razredih prisotna razredničarka, ki je učencem dala navodila. S 

pomočjo dveh anketnih vprašalnikov sem želela dobiti vpogled, kako učenci razumejo in 

doživljajo dodatno strokovno pomoč (tako učenci s posebnimi potrebami kot njihovi vrstniki). 

Zbiranje podatkov za raziskavo je potekalo tako, da sem najprej poklicala na izbrano osnovno 

šolo, se s tajnico (oz. pomočnico/pomočnikom ravnatelja) dogovorila, kdaj lahko pridem na 

šolo in si tako pridobila dovoljenje za razdelitev anketnih vprašalnikov. Nato sem anketne 

vprašalnike nesla na šole, čez en teden pa sem šla ponje.  

Izsledki bodo temeljili na izpolnjenih anketnih vprašalnikih. Rezultati bodo obdelani in 

predstavljeni v obliki tabel in grafov ob uporabi računalniških programov Excel, Powerpoint 

in SPSS. Dodani bodo tudi komentarji. 

Metodi dela sta torej anketiranje in pregled razpoložljivih virov (spletne strani, tiskani viri).  

3.3.1 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 197 učencev. Od tega je bilo 24 učencev s posebnimi 

potrebami, ki so bili usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Večina učencev s posebnimi potrebami je imela primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja. Odločila sem se za učence druge in tretje triade, ker se mi je zdelo, da bodo 

lahko samostojni pri reševanju vprašalnika, prav tako pa se mi je zdelo, da se bodo med njimi 

že lahko pokazale razlike v zrelosti in razmišljanju. 

Vključeni so bili učenci, ki imajo vsaj enega sošolca, ki hodi na ure dodatne strokovne 

pomoči izven razreda. V raziskavi so bile tako štiri skupine - učenci iz druge triade , učenci iz 

druge triade, ki hodijo na ure dodatne strokovne pomoči, učenci tretje triade in učenci tretje 

triade, ki hodijo na ure dodatne strokovne pomoči. Učenci s posebnimi potrebami imajo 

dodatno strokovno pomoč in potrebne prilagoditve. Z njimi delajo strokovni delavci, ki 

ustrezajo zahtevanim pogojem. Starši vseh učencev niso podpisali soglasja, sicer bi bilo 

končno število večje še za 45 učencev. 
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Vzorec je bil sestavljen iz učencev iz treh šol gorenjske regije. To so bile Osnovna šola Matija 

Čopa, Osnovna šola Jakoba Aljaža, in Osnovna šola Staneta Žagarja.Tri šole sem izbrala zato, 

ker sem želela dobiti čim večji vzorec učencev. Vse šole so bile iz mestnega okolja. Odražajo 

torej predvsem mnenje urbane populacije učencev. Tako je populacija večinoma homogena 

glede na mesto bivanja in izkušnje (mestna populacija učencev). 

Raziskava je temeljila na izbranem vzorcu učencev. Vprašalnik je bil anonimen in uporabljen 

izključno v raziskovalne namene diplomske naloge 

3.3.2. Merski inštrument 

Za zbiranje podatkov, sem uporabila anketni vprašalnik (glej prilogo Anketni vprašalnik za 

učence s posebnimi potrebami in preostale učence). Vprašalnik ima 16 vprašanj. Instrument 

sem sestavila sama, na podlagi literature in lastnih spoznanj , v obliki trditev, ki so se dotikale 

razumevanja in doživljanja dodatne strokovne pomoči. Uporabila sem vse tiste trditve, ki so 

se mi v praksi izkazale za najbolj relevantne.  

Vsebinsko vprašalnik zajema vprašanja, ki se nanašajo na doživljanje in razumevanje. Med 

njimi  je tudi nekaj splošnih vprašanj in vprašanj ki se nanašajo na starost in spol učencev. 

Merski inštrument je sestavljen je iz dveh vprašalnikov. Eden je namenjen učencem s 

posebnimi potrebami, drugi pa njihovim vrstnikom. Večinoma  je sestavljen iz vprašanj 

zaprtega tipa in  eno odprtega. Trditve v vprašalniku so napisane kot preprosti jasni stavki. 

Učenci so morali na večino vprašanj odgovoriti z da ali ne, glede na to, ali je bila trditev zanje 

značilna. Med njimi sta tudi vprašanji, ki zajemata petstopenjsko in sedemstopenjsko lestvico 

stališč. 

Anketni vprašalnik je bil najprej preizkušen na manjšem vzorcu štirih učencev druge in tretje 

triade. Tako sem videla, ali učenci vprašanja razumejo in če so potrebni kakšni popravki. To 

se je tudi pokazalo. Najprej sem namreč mislila, da bo vprašalnik narejen na prvi in tretji 

triadi. Po tem prvem poizkusu, pa se je pokazalo, da je za prvo triado ta vprašalnik preveč 

težak. Zato sem nato vprašalnik izvedla na drugi in tretji triadi. 
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3.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

Anketni vprašalnik sem predstavila na začetku v vsakem posameznem razredu in ga razložila, 

preden so začeli z reševanjem. Izvedba ankete je potekala v okviru rednega pouka, reševanje 

nalog pa je bilo anonimno. 

Učitelji so z učenci te vprašalnike rešili pri uri. Ankete sem razdelila izbranim učencem. S 

prvim anketnim vprašalnikom sem dobila vpogled v doživljanje in razumevanje dodatne 

strokovne pomoči učencev s posebnimi potrebami, z drugim pa v doživljanje in razumevanje 

DSP njihovih vrstnikov. 

3.3.3 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke:  

− spol 

− starost 

 

Odvisne spremenljivke:  

− razumevanje dodatne strokovne pomoči, 

− doživljanje dodatne strokovne pomoči, 

− stališča do dodatne strokovne pomoči 

 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Uporabljala sem program Microsoft Excell (za izdelavo grafov) in program SPSS (za analizo 

podatkov). Od statističnih postopkov sem računala frekvence in odstotke, Pearsonov hi-

kvadrat test, Hi-kvadrat test verjetnosti razmerij, Fisherjev natančni test. 
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3.4 Rezultati in interpretacija 

Graf 3.1: Struktura vzorca po starosti 

 

Glede starostne strukture učencev sta si vzorca nekoliko različna. Največji delež učencev s 

posebnimi potrebami je star 11 let (25,0 %), sledi delež starih 10 let (20,8 %); najmanjši je 

delež učencev, starih 15 let (4,2 %). To si lahko razlagam tudi s tem, da je največ ur dodatne 

strokovne pomoči namenjeno učencem v nižjih triadah in da ta pomoč z leti upada. Pri 

vsakem ponovnem preverjanju odločbe učenci večinoma dobijo manj ur pomoči. 

Največji delež ostalih učencev so učenci, stari 10 let (24,9 %), sledita deleža starih 12 in 13 

let (po 22,0 %); najmanjši je delež pa predstavljajo učenci, stari 9 let (5,8 %).  
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Graf 3.2: Struktura vzorca glede na spol 

 

 

Tudi po strukturi spola sta si vzorca različna. Med učenci s posebnimi potrebami je večji 

delež fantov (66,7 %), dekleta predstavljajo tretjino vzorca (33,3 %). To je razvidno tudi iz 

raziskave Harmon in Judson. V njej avtorica ugotavlja, da je v skupini učencev s posebnimi 

potrebami vedno večji delež fantov in le majhen delež deklet.  

V vzorcu ostalih učencev je dobra polovica deklet (53,2 %), medtem ko fantje predstavljajo 

46,8 % delež. 

 

 

Graf 3.3: Struktura vzorca glede na triade 
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Vzorca sta si z vidika triad enakovredna – večino predstavljajo (tako med učenci, kot med 

učenci s posebnimi potrebami) učenci druge triade. Učenci tretje triade so v obeh vzorcih 

zastopani v približno 30 %.  

3.4.1 RV1: Kako učenci s posebnimi potrebami doživljajo dodatno strokovno pomoč? 

Za preverjanje prvega raziskovalnega vprašanja sem uporabila odgovore na naslednja anketna 

vprašanja : 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 in 16. Rezultate teh vprašanj predstavljam v nadaljevanju. 

 

Graf 3.4: Raje grem na uro učne pomoči, kot bi bil/a v razredu 

 

Če je učencem dodatna strokovna pomoč všeč, bodo šli radi k uri. S tem ko so med poukom 

in dodatno strokovno pomočjo izbrali slednjo, kažejo na izrazito dobro počutje pri teh urah. 

Ne le, da jim je dodatna strokovna pomoč všeč, všeč jim je celo bolj od pouka. 

Iti iz razreda na učno pomoč k pedagoginji mi je… 

Graf 3.5: Občutki pri odhodu na uro dodatne strokovne pomoči 

 

 

Zanimalo me je, kako se učenci s posebnimi potrebami počutijo, ko morajo oditi iz razreda k 

uri dodatne strokovne pomoči. Pri svojem delu sem dobila raznotere odzive – od navdušenja 

do odpora. Zelo velik delež odgovorov je pozitiven, kar 75 % odgovorov sodi med pozitivno 
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kategorijo. Le 12,5 % učencem je težko, ko morajo iti k uri dodatne strokovne pomoči . 

Enakemu odstotku učencev je dodatna strokovna pomoč nekaj nevtralnega, torej niti 

neprijetna niti prijetna. Rezultati so tako zadovoljivi.  Večina anketirancev rada hodi k ure 

dodatne strokovne pomoči. 

Iz raziskave I. Grabrovšek (2003) je razvidno, da učenci radi obiskujejo DSP, ker pri teh urah 

snov bolje razumejo (60,8 %), ker si tako izboljšajo ocene (43,5 %) in ker so potem starši bolj 

zadovoljni (43,5 %). Kar 41,3 % se jih rado uči z defektologinjo, ker je prijazna. Prav tako 

imajo DSP radi zaradi igre (39,1 %) in pogovora (34,8 %). 

V tujih raziskavah podobno ugotavljata Padeliadu in Zigmond (1996), ki poročata, da učenci 

poročajo o pozitivnih vidikih te pomoči in da se jim ne zdi, da bi kaj zamujali. Prav tako 

poroča A. Coker (2008). Učenci iz njene raziskave poročajo, da jih ne moti, če morajo oditi iz 

razreda, prav tako se jim ne zdi, da bi jih to negativno zaznamovalo. 

Graf 3.6: Odnos do učne pomoči 

 

Za ugotavljanje stališč o dodatni strokovni pomoči sem uporabila sedemstopenjsko lestvico 

merjenja stališč. Na lestvici od 1 do 7 so morali učenci izbrati ustrezno število. To vprašanje 

je služilo tudi kot kontrolno vprašanje. Največjemu deležu učencev je učna pomoč zelo všeč 

(33,3 %), četrtini je všeč (25,0 %), večjemu deležu preostalih pa je to nekaj dobrega oz. nekaj, 

kar jim ni težko (25,0 %). Le manjšemu deležu učna pomoč nikakor ni všeč (8,4 %).  

Čeprav 8 % učencev ni velik delež, pa je to vseeno znak, da se nekateri učenci v tem 

programu ne počutijo dobro. Glede na to, da je bila anketa anonimna, ne morem ugotoviti, 

kdo so bili ti učenci. Prav tako ne moremo storiti vsega in ustreči vsem učencem. Lahko pa 

jim damo možnost glasu, jih vprašamo o želenih spremembah in skušamo ugotoviti vzroke, 
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zakaj jim nekaj ni všeč. Vsega ne moremo spremeniti, morda pa je kaj, kar lahko storimo in 

olajšamo proces. Morda gre zgolj za malenkosti, ki bi jih zlahka spremenili (drug strokovni 

delavec, s katerim se učenec bolje razume, prihod k dodatni strokovni pomoči pred ali po 

pouku ipd.). Ugotoviti moramo torej razlog in ga poskušati odpraviti.  

Podobno je v svoji raziskavi ugotovila tudi I. Grabrovšek (2003). Kar 89,8 % učencev v njeni 

diplomski raziskavi dobro sprejema pomoč defektologov. Dva učenca jo srednje rada 

obiskujeta, trije pa je ne marajo obiskovati. 

Graf 3.7: Zaradi dodatne strokovne pomoči, mi je nerodno pred sošolci. 

 

To vprašanje se mi je zdelo zelo pomembno. Velikokrat sem v praksi zaznala, da je bilo 

učencem nerodno. Niso hoteli biti videni z menoj. V mojo učilnico so prišli še pred koncem 

odmora, niso hoteli, da jih pridem iskat v razred, k meni so hoteli priti po ali pred poukom. 

Zato me je zanimalo, kako se bo to pokazalo na testu. Kar 62,5 % učencev je nerodno zaradi 

te pomoči. To nakazuje, da je lahko vključenost v program DSP prav tako stresen, čeprav naj 

bi učencem olajšal delo in življenje. Določen odstotek učencev ta pomoč spravlja v stisko, 

zato je  pomembno, da skušamo te stiske odpraviti ali se z učenci vsaj pogovoriti o tem. 

O podobnih rezultatih prihajajo tuji raziskovalci. V njih ugotavljajo, da je za učence odhod iz 

razreda pogosto ponižujoč, da jim je nerodno, ko morajo iti, čeprav jim je sama aktivnost všeč 

(Albinger, 1995). Pogosto se počutijo izločane in ponižane (Whinery in King, 1995), ali pa so 

zaradi izolacije od vrstnikov frustrirani in jezni Reid in Button (1995).  

To, kar sem doživela sama, so torej ugotovili tudi drugi. Prav te negativne izkušnje učencev s 

posebnimi potrebami pa so bile tudi povod za mojo diplomsko nalogo. 
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Graf 3.8: Učiteljica učne pomoči me razume, z njo se lahko pogovarjam. 

 

Zanimalo me je tudi, kako učenci doživljajo specialnega pedagoga. Doživljanje dodatne 

strokovne pomoči je gotovo v veliki meri povezano z odnosom s specialnim pedagogom. Če 

se z njim dobro razumejo, potem bo tudi doživljanje dobro. V nasprotnem primeru bo 

verjetno tudi doživljanje slabše. Rezultat nam kaže, da je večina učencev sprejela pedagoga. 

 

Graf 3.9: Če bi lahko izbiral bi imel: 

 

V tem primeru rezultati niso tako dobri, vsekakor pa s 54,2 % prevladujejo pozitivni 

odgovori. Morda je odstotek tak zato, ker je DSP dodatna obveznost v urniku in posledično 

dodatna obremenitev. To je eno izmed vprašanj, pri katerih so si mnenja precej različna.  

I.Gabrovšek (2003) v svoji raziskavi ugotavila podobno. Kar 49 % učencev s posebnimi 

potrebami si želi več ur pomoči defektologa in le 10,2 % manj ur. Preostali so s stanjem 

zadovoljni.  
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Učence sem tudi prosila, da s svojimi besedami opišejo, kako doživljajo DSP. 

Tabela 3.1: Če bi lahko opisal ure DSP, bi uporabil besede 

Odgovori Frekvenca 

s specialno pedagoginjo se dobro razumeva 1 

Dolgčas 1 

lažje sledim snovi pri pouku 1 

mi bolje razloži 1 

mi pomaga pri učenju 1 

nekaj najboljšega v šoliega 1 

ni mi všeč, da zamujam kar je v razredu 1 

Pomoč 2 

všeč mi je 1 

Zanimivo 1 

zelo dobro 1 

 

Večina opisov izraža pozitiven odnos do dodatne strokovne pomoči, le dva komentarja 

izražata negativnost (dolgčas; ni mi všeč, da zamujam, kar je v razredu). Zdi se mi, da je bilo 

pomembno, da je bilo na voljo tudi vprašanje odprtega tipa. Vsa druga vprašanja namreč niso 

dopuščala velike svobode pri odgovorih.  

Na osnovi predstavljenih rezultatov vseh vprašanj, s katerimi merimo doživljanje dodatne 

strokovne pomoči, lahko rečemo, da učenci s posebnimi potrebami DSP doživljajo kot nekaj 

pozitivnega. Res pa je, da jim je zaradi tega včasih nerodno pred sošolci. Iz tega sklepam, da 

je večini učencev dodatna strokovna pomoč pozitivna stvar v njihovem šolanju. Take izkušnje 

imam iz prakse tudi sama. Učenci v veliki večini radi pridejo k meni. Včasih ta pomoč 

pritegne še njihove vrstnike, ki še sami izrazijo željo, da bi prišli k moji uri.  

Odgovor na dobre rezultate se skriva v specifiki dela. Dodatna strokovna pomoč nudi učencu 

več pozornosti učitelja in večjo prilagojenost dela, kar v razredu ni možno. Vaughn in 

Klingner (1998) navajata štiri pozitivne razloge, zakaj imajo učenci radi dodatno strokovno 

pomoč: tam dobijo dodatno pomoč, zanimive aktivnosti, manj dela in možnost dela v mirnem 

okolju.  
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Podobno v svoji diplomski nalogi ugotavlja N. Karas (2013). Večina učiteljev iz njene 

raziskave meni, da učenci s posebnimi potrebami zelo dobro sprejemajo dodatno strokovno 

pomoč. Ta odgovor se je pojavil v največjem številu, in sicer dvajsetkrat, odgovor, da dodatno 

strokovno pomoč sprejemajo, vendar ne sodelujejo, se pojavi le dvakrat. To je sicer drugačen 

pogled na DSP od pogleda učencev. Vendar če učitelji opažajo zadovoljstvo, potem to 

zadovoljstvo nedvomno obstaja.  

Dobro doživljanje DSP je skupek več stvari. Če učenec sam sprejema DSP kot nekaj 

pozitivnega, če se dobro razume s specialnim pedagogom in če tudi vrstniki to odobravajo, bo 

tudi doživljanje dobro.  

Ti rezultati nam kažejo na pomembnost te vrste pomoči. Ne le, da učencem pomaga, pri njej 

se tudi dobro počutijo in tako lažje prenašajo šolo, so tako bolj motivirani 

3.4.2 RV2: Ali obstajajo razlike v doživljanju dodatne strokovne 

pomoči med učenci druge in tretje triade, fanti in dekleti? 

Hipotezo sem preverjala s pomočjo ankete za učence s posebnimi potrebami. Doživljanje sem 

preverjala z vprašanji 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 in 16. 

Za vsa anketna vprašanja (z izjemo vprašanja 14, ki je odprtega tipa) sem preverila, ali obstaja 

povezanost doživljanja s spolom in triado učencev. Slednje sem preverjala s hi-kvadrat testom 

verjetnosti razmerij ali s Fisherjevim natančnim testom (kjer je šlo za kontingenčno tabelo 2 × 

2). Moja domneva je, da so med obema skupinama učencev razlike v doživljanju. Sklepam, 

da mlajši učenci raje hodijo k uram učne pomoči, starejši učenci pa lahko zaradi tega 

doživljajo zasmehovanja in zato tudi manj radi hodijo k tem uram. Take izkušnje imam iz 

prakse. V tem preizkusu pa želim preveriti, ali so med obema skupinama tudi statistično 

signifikantne razlike glede na starost in spol.Pri odnosu do dodatne strokovne pomoči med 

spoloma sklepam, da bodo dekleta raje hodila k uri. Zdi se mi, da bo to največji problem 

predstavljalo fantom višje triade. 
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Tabela 3.2: Raje grem na uro DSP kot bi bil v razredu * spol 

    Spol 

Skupaj Raje grem na uro DSP kot bi bil v razredu   moški ženski 

Ne f 6 3 9 

 %  37,5% 37,5% 37,5% 

Da f 10 5 15 

 %  62,5% 62,5% 62,5% 

Skupaj f 16 8 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da gre enak delež tako fantov kot deklet raje na uro DSP 

kot bi bili v razredu (62,5 %). 

Fisherjev natančni test kaže, da  med spolom in obiskovanjem ur DSP ni statistično 

pomembnih razlik pri stopnji 0,05 (p=1,000).  

Na tem področju torej ni razlik v doživljanju DSP med spoloma. Pričakovala sem, da bodo 

boljše rezultate dosegla dekleta, kar pa se ni izkazalo za točno.  

Tabela 3.3: Iti iz razreda na uro DSP mi je * spol 

    Spol 

Skupaj Iti iz razreda na uro DSP mi je   Moški Ženski 

Neprijetno f 1 2 3 

 %  6,3% 25,0% 12,5% 

nič posebnega f 2 1 3 

 %  12,5% 12,5% 12,5% 

Zanimivo f 6 3 9 

 %  37,5% 37,5% 37,5% 

Prijetno f 7 2 9 

 %  43,8% 25,0% 37,5% 

Skupaj f 16 8 24 
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  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da je enakemu deležu tako fantov kot deklet zanimivo iti na 

uro DSP (37,5 %), medtem ko je delež fantov, ki jim je to prijetno (43,8 %) večji od deleža 

takšnih deklet (25,0 %) 

Rezultati so me presenetili. Večji procent pri oceni neprijetno, s strani deklic razumem, kot 

znak, da so dekleta ponavadi bolj občutljiva. Prav tako pa je ponavadi med učenci s 

posebnimi potrebami manj deklet. Zaradi tega se lahko počutijo še bolj neprijetno, kot sicer. 

Hi kvadrat test razmerja verjetij kaže, da pri tem vprašanju ni statistično pomembnih razlik 

glede na spol. (p=0,589) 

Na tem področju torej ni razlik v doživljanju DSP med spoloma 

Tabela 3.4: Tvoj odnos do DSP * spol 

    spol 

Skupaj 

Označi številko ki ponazarja tvoj odnos do 

DSP   moški ženski 

nikakor mi ni všeč f 1 0 1 

 %  6,3% 0,0% 4,2% 

ni mi všeč f 1 0 1 

 %  6,3% 0,0% 4,2% 

vseeno mi je f 1 1 2 

 %  6,3% 12,5% 8,3% 

ni mi težko f 3 1 4 

 %  18,8% 12,5% 16,7% 

dobro mi je f 1 1 2 

 %  6,3% 12,5% 8,3% 

všeč mi je f 3 3 6 

 %  18,8% 37,5% 25,0% 

zelo mi je všeč f 6 2 8 

 %  37,5% 25,0% 33,3% 
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Skupaj f 16 8 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da je največjemu deležu fantov dodatna strokovna pomoč 

zelo všeč (37,5 %), medtem ko je največjemu deležu deklet dodatna strokovna pomoč všeč 

(37,5 %). Pri dekletih ni niti enega odgovora pod kategorijo ni mi všeč.  

Hi-kvadrat test razmerja verjetij kaže, da razlike med spoloma pri tem vprašanju niso 

statistično pomembne pri stopnji 0,05 (p=0,784) 

Na tem področju torej ni razlik v doživljanju DSP med spoloma 

Tabela 3.5: Zaradi DSP mi je nerodno pred sošolci (spol) 

    Spol 

skupaj  Zaradi DSP mi je nerodno pred sošolci   Moški ženski 

Ne f 5 4 9 

 %  31,3% 50,0% 37,5% 

Da f 11 4 15 

 %  68,8% 50,0% 62,5% 

Skupaj f 16 8 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da je večini dečkov nerodno pred sošolci zaradi dodatne 

strokovne pomoči (68,8 %), medtem ko je takšnih deklet polovica (50,0 %). Zdi se mi, da če 

bi anketirala ustno, da bi bila verjetno manjša verjetnost, da bi mi fantje zaupali kaj takega. 

Ker pa je bil vprašalnik anonimen, pa so lažje priznali. Kljub razliki 18%, pa Fisherjev 

natančni test pri tem vprašanju ne kaže  statistično pomembnih razlik med spoloma pri stopnji 

0,05 (p=0,412). 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jereb Šifrar Mojca; diplomsko delo 

- 60 - 

 

 

Tabela 3.6: Učiteljica DSP me razume, z njo se pogovarjam * spol 

    Spol 

Skupaj 

Učiteljica DSP me razume, z njo se 

pogovarjam   Moški ženski 

Ne f 4 2 6 

 %  25,0% 25,0% 25,0% 

Da f 12 6 18 

 %  75,0% 75,0% 75,0% 

Skupaj f 16 8 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da enak delež tako fantov kot deklet učiteljica na DSP 

razume in se z njo lahko pogovarjajo (75,0 %). 

Fisherjev natančni test kaže, da pri tem vprašanju ni statistično pomembnih razlik med 

spoloma pri stopnji 0,05 (p=1,000). 

Tabela 3.7: Če bi lahko izbiral bi imel več/manj ur DSP * spol 

    spol 

Skupaj Če bi lahko izbiral bi imel več/manj ur DSP   moški ženski 

Manj f 9 2 11 

 %  56,3% 25,0% 45,8% 

Več f 7 6 13 

 %  43,8% 75,0% 54,2% 

Skupaj f 16 8 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da bi dobra polovica fantov želela imeti manj DSP 

(56,3 %), medtem ko bi večina deklet želela imeti več DSP (75,0 %) 
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Kljub temu Fisherjev natančni test kaže, da pri tem vprašanju ni statistično pomembnih razlik 

med skupinama pri stopnji 0,05 (p=0,211). 

Na tem področju torej ni razlik v doživljanju DSP med spoloma 

Tabela 3.8: Moti me, ker imam prilagojen test,ki je drugačen od sošolcev * spol 

    spol 

skupaj 

Moti me, ker imam prilagoje 

test,ki je drugačen od sošolcev   moški ženski 

Ne f 8 4 12 

 %  50,0% 50,0% 50,0% 

Da f 8 4 12 

 %  50,0% 50,0% 50,0% 

Skupaj f 16 8 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da je mnenje o tem deljeno na pol: pol tako pri fantih kot 

pri dekletih. Tudi tu Fisherjev natančni test kaže, da pri tem vprašanju ni statistično 

pomembnih razlik med spoloma pri stopnji 0,05 (p=1,000). 

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko rečem, da ne obstajajo razlike v doživljanju DSP 

med fanti in dekleti. Pred izvedbo analize, sem imela določena predvidevanja,a rezultati so 

pokazali drugače.  

Tabela 3.9: Raje grem na uro DSP kot bi bil v razredu * triada 

    sedemnajst triade 

Skupaj Raje grem na uro DSP kot bi bil v razredu   druga triada tretja triada 

Ne f 6 3 9 

 %  35,3% 42,9% 37,5% 

Da f 11 4 15 

 %  64,7% 57,1% 62,5% 

Skupaj f 17 7 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 
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Iz pregleda odstotkov je razvidno, da gre največji delež tako učencev druge triade (64,7 %) 

kot učencev tretje triade (57,1 %) raje na uro DSP kot bi bili v razredu. 

Fisherjev natančni test kaže, da pri tem vprašanju ni statistično pomembne razlike  pri stopnji 

0,05 (p=1,000).  

Pričakovala sem, da bodo na uro DSP raje hodili mlajši učenci, starejši pa zaradi več 

obremenitev v šoli ne bodo želeli še dodatnega dela ali odstopanja od sošolcev. Mladostniki 

so namreč zelo občutljivi na odstopanja od vrstnikov in jim ni všeč če izstopajo na ta način. 

Procent pozitivnih odgovorov je za 7% procentov večji pri drugi triadi, vendar pa ta razlika ni 

statistično značilna.  

Jenkins in Heinen (1989) sta ugotovila, da tako učenci s posebnimi potrebami, kot tisti brez 

preferirajo model dodatne strokovne pomoči pred drugimi modeli vzgoje in izobraževanja. 

Prav tako sta ugotovila, da so starejši učenci raje hodili k uram učne pomoči kot mlajši 

učenci. Takšna ugotovitev pa vsekakor ne velja za moje diplomsko delo. 

Tabela 3.10: Iti iz razreda na uro DSP mi je * triada 

    sedemnajst triade 

Skupaj Iti iz razreda na uro DSP mi je   druga triada tretja triada 

Neprijetno f 1 2 3 

 %  5,9% 28,6% 12,5% 

nič posebnega f 1 2 3 

 %  5,9% 28,6% 12,5% 

Zanimivo f 7 2 9 

 %  41,2% 28,6% 37,5% 

Prijetno f 8 1 9 

 %  47,1% 14,3% 37,5% 

Skupaj f 17 7 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da je večini učencev druge triade iti iz razreda na uro DSP 

zanimivo (41,2 %) ali prijetno (47,1 %), medtem ko so mnenja pri učencih tretje triade glede 

tega zelo deljena. Posebej pomembno se mi zdi, da je v pri učencih v tretji triadi za 23% več 
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negativnih odgovorov kot pri drugi triadi . Take izkušnje sem imela tudi v praksi. Pri starejših 

učencih je bila večja verjetnost, da bo prišlo do kakršnih koli neprijetnih občutkov, kot pri 

mlajših učencih. Veliko od njih ni hotelo, da bi drugi vedeli, da prejemajo pomoč. Učenci 

tretje triade so se tudi kar za 33% manj kot učenci druge triade odločili za odgovore v 

kategoriji prijetno. Imajo tako malo pozitivnih in veliko negativnih odgovorov. Kljub temu pa 

Hi-kvadrat test razmerja verjetij kaže, da pri tem vprašanju ni  statistično pomembnih razlik 

pri stopnji 0,05 (p=0,137).  

Tabela 3.11: Tvoj odnos do DSP * triada 

    sedemnajst triade 

skupaj 

Označi številko ki ponazarja tvoj 

odnos do DSP   druga triada tretja triada 

nikakor mi ni všeč f 1 0 1 

 %  5,9% 0,0% 4,2% 

ni mi všeč f 1 0 1 

 %  5,9% 0,0% 4,2% 

vseeno mi je f 1 1 2 

 %  5,9% 14,3% 8,3% 

ni mi težko f 3 1 4 

 %  17,6% 14,3% 16,7% 

dobro mi je f 2 0 2 

 %  11,8% 0,0% 8,3% 

všeč mi je f 2 4 6 

 %  11,8% 57,1% 25,0% 

zelo mi je všeč f 7 1 8 

 %  41,2% 14,3% 33,3% 

Skupaj f 17 7 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da je največjemu deležu učencev druge triade DSP zelo 

všeč (41,2 %), medtem ko je največjemu deležu učencev tretje triade DSP všeč (57,1%). To 

vprašanje sem si postavila za kontrolno vprašanje, da bi videla, če so učenci bili iskreni pri 

odgovarjanju na prejšnje vprašanje. Odgovori se malo razlikujejo. Nihče iz tretje triade se ni 
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odločil za odgovor v kategoriji ni mi všeč, vseeno pa so tudi tokrat učenci druge triade izbrali 

odgovor, ki najbolje kaže na pozitivno doživljanje DSP. 

Kljub temu, pa Hi-kvadrat test razmerja verjetij kaže, da med skupinama ni statistično 

pomembnih razlik pri stopnji 0,05 (p=0,235). 

Tabela 3.12: Učiteljica DSP me razume, z njo se pogovarjam * triada 

    sedemnajst triade 

skupaj Učiteljica DSP me razume,z njo se pogovarjam   druga triada tretja triada 

Ne f 4 2 6 

 %  23,5% 28,6% 25,0% 

Da f 13 5 18 

 %  76,5% 71,4% 75,0% 

Skupaj f 17 7 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da tako večino učencev druge triade (76,5 %) kot večino 

učencev tretje triade (71,4 %) učiteljica na DSP razume in se z njo lahko pogovarjajo.Razlika 

je bila le pet procentov. 

Fisherjev natančni test kaže, da pri tem vprašanju ni statistično pomembnih razlik pri stopnji 

0,05 (p=1,000) 

Tabela 3.13: Moti me, ker imam prilagojen test,ki je drugačen od sošolcev * triada 

    sedemnajst triade 

Skupaj 

Moti me, ker imam prilagojen test,ki je drugačen 

od sošolcev   

druga 

triada 

tretja 

triada 

Ne f 10 2 12 

 %  58,8% 28,6% 50,0% 

Da f 7 5 12 

 %  41,2% 71,4% 50,0% 

Skupaj f 17 7 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 
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Iz pregleda odstotkov je razvidno, da večjega deleža učencev druge triade prilagojeni test ne 

moti (58,8 %), medtem ko večino učencev tretje triade prilagojeni test moti (71,4 %).  

Take rezultate sem pričakovala. Starejši učenci želijo biti čimbolj enaki svojim vrstnikom. Že 

zaradi svoje motnje se jim verjetno velikokrat zdi, da izstopajo. Ti testi pa so samo še dodaten 

pokazatelj, da je tako res. Kljub temu pa Fisherjev natančni test kaže, da pri tem vprašanju ni 

statistično pomembne razlike pri stopnji 0,05 (p=0,371). 

Tabela 3.14: Zaradi učne pomoči sošolci gledajo name enako/drugače * triada 

    sedemnajst triade 

skupaj 

Zaradi učne pomoči sošolci gledajo name 

enako/drugače   

druga 

triada 

tretja 

triada 

Enako f 11 2 13 

 %  64,7% 28,6% 54,2% 

Drugače f 6 5 11 

 %  35,3% 71,4% 45,8% 

Skupaj f 17 7 24 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, večina učencev tretje triade meni, da nanje zaradi DSP 

gledajo drugače (71,4 %), medtem ko je večinsko mnenje pri učencih druge triade obratno, 

torej gledajo nanje enako. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko rečem, da ne obstajajo razlike v doživljanju DSP 

med učenci druge in tretje triade. Takšnih rezultatov nisem pričakovala. Iz mojih izkušenj si 

mlajši učenci želijo večjega sodelovanja z učitelji (tudi specialnim pedagogom), medtem ko si 

starejši učenci želijo biti neodvisni in čimbolj povezani s svojimi vrstniki. Mlajši učenci se 

prav tako velikokrat ob specialnem pedagogu počutijo varne, medtem ko se starejši učenci ob 

njem velikokrat počutijo nelagodno zaradi odziva svojih vrstnikov. Kljub razlikam v 

procentih, pa Fisherjev natančni test pri tem vprašanju ne ugotavlja statistično pomembnih 

razlik pri stopnji 0,05 (p=0,182). 
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3.4.3 RV3: Kako učenci s posebnimi potrebami razumejo dodatno 

strokovno pomoč? 

Hipotezo preverjam s podatki ankete učencev s posebnimi potrebami 

Razumevanje dodatne strokovne pomoči sem preverjala z anketnimi vprašanji 1, 4, 7, 11 in 

15, katerih rezultate predstavljam v nadaljevanju 

Graf 3.10: Pri uri dodatne strokovne pomoči lažje vprašam o stvareh, ki jih ne 

razumem. 

 

Ta odgovor je prejel velik procent pozitivnih odgovorov. Čeprav učitelji velikokrat 

poudarjajo, naj učenci vprašajo, če kaj ne razumejo, pa je to težko sploh za učence s 

posebnimi potrebami. Dodatna strokovna pomoč je tako varen kraj, kjer lahko izrazijo svoje 

dvome, brez strahu, da bi bili zaradi tega zasmehovani.. 

Graf 3.11: Zaradi učne pomoči mi gre boljše v šoli. 

 

Naslednje vprašanje je ugotavljalo, če se učencem zdi, da so zaradi učne pomoči uspešnejši. 

Kar 92 % učencev vidi pri sebi napredek v času odkar prejemajo pomoč. Le 8 % učencev se 

ne zdi, da bi bilo pri njih sedaj kaj boljše. To je verjetno posledica hujših težav, ali pa 

nesposobnosti strokovnih delavcev, neustrezne pomoči.  
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Mislim, da je razlog, zakaj se učenci sebi zdijo bolj uspešni tudi v tem,da dobijo še čustveno 

oporo, ki je drugače ne bi dobili. Tako lahko lažje napredujejo in se bolj trudijo. Prav tako 

učenec s posebnimi potrebami pri individualni uri, prejme ravno to, kar sam rabi.  S takšno 

fokusirano pomočjo, pa je potem tudi rezultat boljši. 

Podobno je ugotovila v svoji raziskavi tudi I. Grabrovšek (2003). Kar 82,¸1% učencev s PP 

ocenjuje, da zaradi te pomoči pri rednem pouku bolje napreduje. 

Graf 3.12: Pri uri učne pomoči se učim, kako se bolje učiti. 

 

Večina učencev s PP se strinja, da se pri uri učne pomoči uči, kako se bolje učiti (87,5 %). To 

naj bi bil tudi smisel DSP. Ne le, da učenca uči,temveč da ga pripravi,da bo to delo zmogel 

sam. Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj teh ne odpravlja. 

Nasprotno, učenca usposablja, da se z njimi nauči živeti in jih premagovati (Opara, 2015). 

Graf 3.13: S prilagoditvami pri pouku, sem bolj uspešen/uspešna. 

 

Če učenci resnično razumejo dodatno strokovno pomoč, potem morajo tudi razumeti pomen 

prilagoditev. Tako skoraj 70%  učencev s posebnimi potrebami razume, čemu je potrebno da 

imajo podaljšan čas, večji tisk, napovedano spraševanje in druge prilagoditve. Le 32% 

učencev ne razume, čemu je to potrebno, oziroma se jim to ne zdi koristno. Tem bi bilo 

potrebno bolje razložiti, da jim to pomaga in bodo tako lažje uspeli. Prav tako pa je možno, da 

nimajo učinkovitih prilagoditev in bi morda potrebovali boljše. V praksi sem kdaj opazila, da 

so določene sodelavke (sploh tiste brez specialno pedagoškega znanja ) prilagoditve zgolj 

prepisale iz splošnih prilagoditev. Na tak način slednje seveda ne morejo biti uspešne. Ena od 
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zlorabljenih prilagoditev je podaljšanje časa. To je npr. res učinkovito pri tistih učencih, ki 

nimajo avtomatiziranih spretnosti. Za vse ostale, pa je lahko podaljšan čas še večji napor. 

Ostati morajo tako le tiste prilagoditve, ki učencu res pomagajo. Za ta namen pa je potrebno 

dobro poznavanje učenca. 

Graf 3.14: Pouk pri dodatne strokovne pomoči je bolj prilagojen meni. 

 

Mnenja o tem, da je DSP prilagojena posebej njim, so zelo deljena – polovica se s tem strinja, 

druga polovica ne. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko rečem, da učenci DSP razumejo kot nekaj 

pozitivnega, kot nekaj kar jim pomaga pri boljšem uspehu in učenju. Na osnovi rezultatov 

vprašanj 7, 11 in 15 lahko zaključim, da učenci razumejo prilagoditve z vidika njihovega 

lažjega učenja in boljše uspešnosti, ne gledajo pa nanje čisto pozitivno na način, da so te 

prilagoditve res prilagojene prav vsakemu posamezniku. 

3.4.4 RV4: Ali obstaja različno razumevanje dodatne strokovne pomoči pri 

vrstnikih? 

Hipotezo preverjam s podatki ankete učencev. Razumevanje dodatne strokovne pomoči sem 

preverjala z anketnimi vprašanji 1, 9, 10, 12, 13 in 15, katerih rezultate predstavljam v 

nadaljevanju 

Ali obstajajo razlike med fanti in dekleti? 

Za vsa anketna vprašanja sem preverila ali obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

spol. 

Povezanost sem zaradi vključenosti nominalnih spremenljivk preverjala s Pearsonovim hi-

kvadrat testom ali s Fisherjevim natančnim testom (kjer je šlo za kontingenčno tabelo 2x2) 
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Tabela 3.15: Ali poznaš koga, ki ima DSP * spol 

    spol 0 f 1 dekleta 

skupaj  ali poznaš koga ki ima DSP   fantje dekleta 

Ne f 7 1 8 

 %  8,6% 1,1% 4,6% 

Da f 74 91 165 

 %  91,4% 98,9% 95,4% 

Skupaj f 81 92 173 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da večina tako fantov kot deklet pozna nekoga, ki ima 

DSP, medtem ko je delež fantov, ki ne poznajo nikogar (8,6 %) višji od deleža deklet, ki ne 

poznajo nikogar z DSP (1,1 %) 

Fisherjev natančni test kaže, da sta spol in poznavanje učencev s posebnimi potrebami  

statistično značilno povezana pri stopnji 0,05 (p=0,026). Na tem področju torej so razlike v 

razumevanju DSP med učenci po spolu. 

Tabela 3.16: Odkar imajo učenci učno pomoč jim gre bolje v šoli * spol 

    spol 0 f 1 dekleta 

skupaj 

odkar imajo učenci učno pomoč jim gre bolje v 

šoli   fantje dekleta 

Ne f 9 6 15 

 %  11,1% 6,5% 8,7% 

Da f 72 86 158 

 %  88,9% 93,5% 91,3% 

Skupaj f 81 92 173 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da se večina tako fantov (88,9 %) kot deklet (93,5 %) 

strinja s trditvijo, da gre učencem z učno pomočjo v šoli bolje odkar imajo DSP. 

Pearsonov hi-kvadrat test kaže, da med skupinama ni statistično pomembne razlike pri stopnji 

0,05 (p=0,284). 
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Tabela 3.17: Mislim da imajo učenci s posebnimi potrebami pravico do lažjih testov, 

drugih prilagoditev * spol 

    spol 0 f 1 dekleta 

skupaj 

  

Mislim da imajo učenci s posebnimi potrebami 

pravico do lažjih testov, drugih prilagoditev   Fantje dekleta 

Ne f 21 18 39 

 %  25,9% 19,6% 22,5% 

Da f 60 74 134 

 %  74,1% 80,4% 77,5% 

Skupaj f 81 92 173 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Zanimalo me je, če se učenci strinjajo s prilagoditvami sošolcev s PP,  ali pa vidijo v tem 

nepošteno prednost. Kot pričakovano, so tudi tu dekleta pokazala več empatije. Kar 80% 

deklet se zdi pošteno, da dobijo učenci s posebnimi potrebami pomoč in prilagoditve. Pri 

fantih se 65% le-teh strinja, da so prilagoditve potrebne, kar je skoraj za 10% manj od deklet.  

Pearsonov hi-kvadrat test kaže, da se fantje in dekleta statistično ne razlikujejo pri tem 

vprašanju pri stopnji 0,05 (p=0,318). 

  

Tabela 3.18: Učenci so bolj uspešni zaradi DSP * spol 

    spol 0 f 1 dekleta 

skupaj učenci so bolj uspešni zaradi DSP   Fantje dekleta 

Ne f 11 10 21 

 %  13,6% 11,0% 12,2% 

Da f 70 81 151 

 %  86,4% 89,0% 87,8% 

Skupaj f 81 91 172 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 
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Iz pregleda odstotkov je razvidno, da so tako po mnenju večine fantov (86,4 %) kot večine 

deklet (89,0 %) učenci zaradi DSP bolj uspešni. Razlika med skupinama ni statistično 

pomembna pri stopnji  0,05 (p=0,604). 

 

Tabela 3.19: Specialna pedagoginja pomaga učencem da lažje razumejo snov * spol 

    spol 0 f 1 dekleta 

skupaj 

specialna pedagoginja pomaga učencem da 

lažje razumejo snov   fantje dekleta 

Ne f 2 5 7 

 %  2,5% 5,5% 4,1% 

Da f 79 86 165 

 %  97,5% 94,5% 95,9% 

Skupaj f 81 91 172 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, večina tako fantov (97,5 %) kot deklet (94,5 %) meni, da 

specialna pedagoginja pomaga učencem do lažjega razumevanja snovi. Tudi tu razlika med 

skupinama ni statistično značilna pri stopnji 0,05 (p=0,449). 

Pri vseh vprašanjih dajejo dekleta bolj pozitivne odgovore glede vrstnikov s posebnimi 

potrebami, a razlike pri tem niso statistično pomembne. Predvidevala sem, da bodo dekleta 

pokazala boljše razumevanje DSP kot fantje. Tudi zato, ker so ponavadi dekleta tista, ki 

pomagajo sošolcem s težavami.  

Moja predvidevanja, da bodo dekleta odgovarjala bolj naklonjeno vrstnikom s PP, temelji tudi 

na drugih raziskavah. Tako se je v raziskavi B. Bogdanič (2005) pokazalo,da so se dekleta 

večkrat odločila za odgovore v pozitivni kategoriji glede sošolcev s posebnimi potrebami 

(92%) fantje pa so imeli takšnih odgovorov le 72%. 

Novljan, Jelenc in Jerman (1998) so na vzorcu 763 učencev rednih osnovnih šol v Sloveniji 

analizirali stališča do vrstnikov s težavami pri učenju. Tudi rezultati njihove raziskave kažejo, 
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da so deklice bolj kot dečki pripravljene pomagati učencem z učnimi težavami, jim dodatno 

razložiti snov in dopolniti zapiske.  

Podobno navaja tudi D. Jelenc (1997). Dekleta v njeni raziskavi kažejo bolj pozitiven odnos 

do učencev s težavami pri učenju. Pri fantih pa v večji meri prihaja do norčevanja, 

zanemarjanja in izogibanja tem učencem.  

  
 

Ali obstajajo razlike med učenci prve in tretje triade? 

Za vsa anketna vprašanja sem preverila ali obstaja povezanost razumevanja s triado učencev 

Povezanost sem zaradi vključenosti nominalnih spremenljivk preverjala s Pearsonovim hi-

kvadrat testom ali s Fisherjevim natančnim testom (kjer je šlo za kontingenčno tabelo 2x2). 

Tabela 3.20: Ali poznaš koga, ki ima DSP * triada 

    Triade 

Skupaj  ali poznaš koga ki ima DSP   druga triada tretja triada 

Ne f 6 2 8 

 %  5,0% 3,8% 4,6% 

Da f 115 50 165 

 %  95,0% 96,2% 95,4% 

Skupaj f 121 52 173 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno,da večina učencev druge triade prav tako kot učencev tretje 

triade pozna nekoga, ki ima DSP. Razlike pa glede na Fisherjev natančni test niso statistično 

pomembne. 
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Tabela 3.21: Odkar imajo učenci učno pomoč jim gre bolje v šoli * triada 

    Triade 

Skupaj 

odkar imajo učenci učno pomoč jim gre 

bolje v šoli   

druga 

triada 

tretja 

triada 

Ne f 10 5 15 

 %  8,3% 9,6% 8,7% 

Da f 111 47 158 

 %  91,7% 90,4% 91,3% 

skupaj f 121 52 173 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da se večina tako učencev druge triade (91,7 %) kot 

učencev tretje triade (90,4 %) strinja s trditvijo, da gre učencem z učno pomočjo v šoli bolje 

Fisherjev natančni test pa tudi tokrat kaže, da razlike  niso statistično pomembne pri stopnji 

0,05 (p=0,773)  

Tabela 3.22: Mislim da imajo učenci s posebnimi potrebami pravico do lažjih testov, 

drugih prilagoditev * triada 

    triade 

skupaj 

Mislim da imajo učenci s posebnimi potrebami 

pravico do lažjih testov, drugih prilagoditev   

druga 

triada 

tretja 

triada 

Ne f 27 12 39 

 %  22,3% 23,1% 22,5% 

Da f 94 40 134 

 %  77,7% 76,9% 77,5% 

Skupaj f 121 52 173 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da imajo po mnenju tako večine učencev druge triade 

(77,7 %) kot večine učencev tretje triade učenci s PP pravico do prilagoditev. Vseeno pa 

Fisherjev natančni test ne kaže, statistično pomembnih razlik pri stopnji 0,05 (p=0,773) . 
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Tabela 3.23: Učenci so bolj uspešni zaradi DSP * triada 

    Triade 

skupaj učenci so bolj uspešni zaradi DSP   druga triada tretja triada 

Ne f 12 9 21 

 %  10,0% 17,3% 12,2% 

Da f 108 43 151 

 %  90,0% 82,7% 87,8% 

Skupaj f 120 52 172 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz pregleda odstotkov je razvidno, da so tako po mnenju večine učencev druge triade (90,0 %) 

kot večine učencev tretje triade (82,7 %) učenci zaradi DSP bolj uspešni. V tem primeru je 

med rezultati majhna razlika, zato tudi ni čudno, da Pearsonov hi-kvadrat test ne kaže 

statistično pomembnih razlik pri  stopnji 0,05 (p=0,179). Na tem področju torej ni razlik v 

razumevanju DSP med učenci dveh triad. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov je očitno, da ne obstajajo razlike v razumevanju DSP med 

učenci dveh triad. Tudi tu sem imela določena predvidevanja. Pričakovala sem, da bo večje 

razumevanje v tretji triadi. Ti učenci bi lahko bolje razumeli problematiko, ker so že več let 

deležni izkušenj z vrstniki,ki prejemajo dodatno strokovno pomoč, poleg tega lahko razumejo 

področje na višjem nivoju kot mlajši učenci. Vsekakor pa potem tudi tu ni bilo statistično 

pomembnih razlik.  

Filipič (1997) pa je v svoji raziskavi ugotovila, da so starejši učenci (sedmi, osmi razred) 

pripravljeni prevzeti aktivnejšo vlogo v odnosu do vrstnikov s posebnimi potrebami. Torej 

imajo do njih pozitivna stališča. To se vsekakor ni pokazalo v moji raziskavi.  

V raziskavi na temo razumevanja dodatne strokovne pomoč sta Vaughn in Bos (1987) 

ugotovila, da so učenci v nižjih razredih manj opazili odhode učencev s posebnimi potrebami 

iz razreda kot starejši učenci. Znanje o tem, kaj dodatna strokovna pomoč je, z leti naraščalo, 

kar pa ne velja za moj primer. 
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Na osnovi predstavljenih rezultatov je očitno, da učenci DSP razumejo kot nekaj pozitivnega, 

kot nekaj kar tem učencem pomaga pri boljšem uspehu in učenju. Učenci so presenetljivo 

pokazali dokaj veliko razumevanje DSP. Procenti pozitivnih odgovorov so se gibali od 70-

90%. To me je presenetilo, ker se mi je dostikrat v praksi zdelo ravno obratno. Vesela sem, da 

sem se v svojih predvidevanjih motila. Znanje o dodatni strokovni pomoči seveda ni dovolj za 

pozitivna stališča do DSP. Vsekakor pa drži obratno. Če obstajajo nejasnosti in slabo 

razumevanje DSP, je toliko večja verjetnost, da bo prišlo do predsodkov in slabega odnosa do 

vrstnikov s takšnimi težavami.  

 

3.4.5 H5: Ali obstaja različno razumevanje dodatne strokovne pomoči pri 

učencih s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki? 

Razumevanje dodatne strokovne pomoči pri učencih in učencih s posebnimi potrebami sem 

primerjala z dvema paroma anketnih vprašanj, ki so se dotikala podobnih področij. 

Graf 3.15: Zaradi DSP gre učencem v šoli bolje  

 

Razumevanje dodatne strokovne pomoči pri obeh skupinah učencev, sem preverjala z dvemi 

vprašanji, ki sta bili pri obeh skupinah podobni.  

Pri prvem primerjanju nisem opazila razlik v razumevanju med obema skupinama učencev. 

pomoči bolje (91,3%), prav tako pa tudi večina učencev s posebnimi potrebami meni, da jim 
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gre zaradi DSP v šoli bolje (91,7 %)Večina učencev opaža, da gre učencem s posebnimi 

potrebami zaradi dodatne strokovne  
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Graf 3.16: Zaradi DSP se učijo bolje in lažje razumejo snov  

 

Tudi pri tem vprašanju ni bilo opaziti razlik v razumevanju DSP med učenci in učenci s 

posebnimi potrebami. Večina učencev opaža, da učencem s PP, DSP pomaga pri lažjem 

razumevanju snovi (95,9 %), medtem ko tudi večina učencev s posebnimi potrebami meni, da 

jim DSP pomaga pri boljšem učenju (87,5 %). 

H6: Kateri ukrepi oz. spremembe bi bili priporočljivi za izboljšanje stanja na tem 

področju? 

 Z rezultati obeh področjih sem zadovoljna. Učenci so pokazali precej dobro razumevanje 

dodatne strokovne pomoči, učenci s posebnimi potrebami pa so pokazali, da radi hodijo k 

uram DSP, in DSP tudi doživljajo pozitivno. Vseeno pa stanje nikoli ni tako dobro, da ne bi 

moglo biti še boljše. Še bolj pomembno pa je ohranjati pridobljeno stanje z načrtnim delom 

tudi v prihodnje. 

K pozitivnemu doživljanju lahko največ prispevata specialni pedagog in učenec sam. 

Pomembno je, da imata dober odnos in da se lahko  pogovorita. Tako bo lahko tudi učenec 

povedal, kaj ga moti. 

Za boljše razumevanje dodatne strokovne pomoč vrstnikov pa se lahko namenijo razredne 

ure. Takrat se lahko v svojo sredo povabi specialnega pedagoga, da jim razloži svoje delo, in 

učence, ki imajo dodatno strokovno pomoč. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jereb Šifrar Mojca; diplomsko delo 

- 78 - 

Na temo posebnih potreb učencev je zadnje leta izšlo več knjig. To so npr. slikanice 

Veveriček posebne sorte, Luka je drugačen, Medo reši vsako zmedo. Vse te knjige ponujajo 

dobro iztočnico za pogovor o težavah in posebnostih vključenega učenca s posebnimi 

potrebami v razred. Te knjige so dobrodošle za pogovor zlasti pri učencih prve triade.  

Učitelji in strokovni delavci učencem razložijo sošolčevo stanje na način, ki ga lahko 

razumejo glede na svojo starost. Na višji stopnji jim lahko razlagamo tudi s pomočjo teorije, 

npr. kaj se zgodi pri slepoti, kako lahko pride do napak, poškodb, bolezni. Več informacij ko 

bodo učenci imeli, bolj bodo sošolce s posebnimi potrebami lahko razumeli, hkrati pa bodo 

imeli tudi manj predsodkov.  

Predvsem je pomembno, da si v razredu razrednik vzame čas in učencem razloži, kakšne so  

posebnosti njihovega sošolca, prav tako lahko izpostavi njegova močna področja. Treba je 

delati tudi s starši teh učencev. Če bodo starši imeli predsodke, jih bodo prenašali tudi na 

svoje otroke, če pa bodo starši razumeli, zakaj je tak učenec vključen v razred (in v tem videli 

vrednoto), bodo tudi njihovi otroci lažje sprejeli in razumeli razmere. 
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4.0 ZAKLJUČEK 

V zaključku povzemam rezultate mojega diplomskega dela in podajam nekaj predlogov za 

prakso, ki so se mi porodili pri delu. 

Najprej me je zanimalo, kako učenci s posebnimi potrebami doživljajo dodatno strokovno 

pomoč. Iz prakse vem, da so odzivi zelo raznoliki. Veliko učencev je zelo rado hodilo k tem 

uram, nekaterim pa je bilo to odveč. Vem tudi, da vzorec 24 učencev ni velik, vsekakor pa 

upam, da omogoča vpogled v dejansko stanje. Iz rezultatov je razvidno, da je pri vseh 

vprašanjih, ki se dotikajo doživljanja DSP, več kot polovica učencev odgovorila, da učno 

pomoč doživlja pozitivno. 62,5 % učencev bi, če bi lahko izbirali med učno uro in uro 

dodatne  strokovne pomoči, raje izbralo slednjo. Pričakovala sem, da bodo rezultati pozitivni, 

ne pa v tolikšni meri. Rezultati kažejo na dobro stanje doživljanja DSP, in le želela bi si 

lahko, da bi bilo podobno na vseh šolah. Na dobro doživljanje dodatne strokovne pomoči 

vpliva tudi odnos z izvajalcem dodatne strokovne pomoči, ki ga kar 75 % učencev označuje 

kot pozitivnega.  

Učenci s posebnimi potrebami so tako z DSP zadovoljni. Všeč jim je delo s svetovalno 

delavko, pouk sam. Vendar je dodatna strokovna pomoč tudi vir težav. Kar 62,5 % učencem s 

PP je zaradi DSP nerodno pred sošolcI. Pomembno je, da se tega zavedamo. Dodatna 

strokovna pomoč je res lahko vir podpore in varnosti, lahko pa je tudi vir skrbi in še 

poglobljenih slabih občutkov o sebi.  

Pomembno je, da se z učencem s posebnimi potrebami pogovarjamo. V primeru, da z njim 

nismo ustvarili dobrega stika, se lahko učenca poveže z drugim strokovnim delavcem. Morda 

bi raje obiskoval ure dodatne strokovne pomoči pred ali po pouku ali od določene druge ure. 

Obstaja veliko dejavnikov, ki bi lahko omogočili boljše doživljanje dodatne strokovne 

pomoči, in pomembno je, da jih najdemo. To pa bomo lahko naredili le, če bomo upoštevali 

mnenja učencev in jih čimbolje poznali. 

Pri drugi hipotezi sem ugotavljala, ali se med različno starimi učenci in učenci različnega 

spola pojavljajo razlike v doživljanju dodatne strokovne pomoči. Statistično pomembne 

razlike se pri tem niso pokazale. Do teh bi verjetno prišlo, če bi bil vzorec večji. Vsekakor pa 
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se kažejo določene tendence: fantom je bolj nerodno zaradi prejemanja DSP kot dekletom, 

prav tako bi si fantje želeli imeti manj ur DSP.  

Prav tako se niso pokazale statistično pomembne razlike med triadami. Pričakovala sem, da 

bo starejšim učencem bolj neprijetno hoditi na ure DSP kot mlajšim, vendar se to ni izkazalo 

za resnično. Ob tem velja omeniti, da sem takšne izkušnje imela v svoji praksi: večina mlajših 

učencev je rada hodila k uram DSP, starejšim pa je bilo bolj pomembno, da so jih vrstniki 

sprejeli, zato niso hoteli izstopati. 

Učenci s posebnimi potrebami so pokazali dobro razumevanje dodatne strokovne pomoči, 

zanimalo pa me je tudi, kako razumejo DSP vrstniki. Za te nisem bila vedno prepričana, da 

razumejo vse aktivnosti, ki se dogajajo z njihovimi sošolci s posebnimi potrebami. Velikokrat 

sem pri njih naletela na nerazumevanje, zato sem hotela to preveriti. Vsi ti učenci so poznali 

nekoga, ki je potreboval pomoč. Bili so torej vsaj minimalno pozorni, da so vedeli, kdo 

pomoč dobiva in kdo ne. Opažali so tudi, da jim gre sedaj v šoli bolje, prav tako jih je večina 

vedela, da imajo pri pouku prilagoditve in da so zaradi tega boljši. Pokazalo se je, da je 

njihovo razumevanje dokaj dobro. Poznajo pojme, ki so povezani z DSP, in znali so tudi 

pravilno opisati DSP s svojimi besedami. Vedo tudi, da DSP učencem pomaga, da lahko 

delajo in napredujejo v šoli. 

Hotela sem še ugotoviti, ali se pri razumevanju dodatne strokovne pomoči pojavljajo razlike 

med različni starosti in spolu. Le pri vprašanju, ki je preverjalo, ali ti učenci poznajo kakega 

učenca s posebnimi potrebami, se je izkazalo, da poznajo dekleta več takšnih učencev kot 

fantje.  

Pri razlikah med triadami se prav tako niso poznale statistično pomembne razlike. Vseeno pa 

je iz rezultatov očitno, da je razumevanje DSP med vrstniki dokaj veliko. Učenci poznajo 

učence, ki to pomoč prejemajo, opazijo njihov napredek zaradi pomoči, vedo, da jim pomaga 

specialni pedagog in da so jim omogočene prilagoditve. Rezultati so me tako dokaj 

presenetili, saj se pričakovala slabše rezultate. Vseeno je še vedno pomembno ohranjati dobro 

delo osveščanja vrstnikov glede posebnih potreb sošolcev. Le tako jih bodo vrstniki lahko 

sprejeli in ne bodo razvijali predsodkov. 
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Ko sem primerjala raven razumevanja med učenci s posebnimi potrebami in drugimi učenci, 

sem ugotovila, da je pri obeh skupinah podobno dobro razvita.  

Skupni rezultati so tako dokaj dobri. Večina učencev rada obiskuje ure dodatne strokovne 

pomoči. Prav tako so dobri rezultati pri razumevanju dodatne strokovne pomoči, tako 

vrstnikov učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, kot učencih s posebnimi 

potrebami. Vseeno pa, kot je rekla Michelle Obama, delo ni nikoli končano. Tudi pri tem ne. 

Tudi če je delež negativnih odgovorov le nekaj desetodstotni, to govori o tem, da imajo 

nekateri učenci stiske in da je še potrebno še delati na tem področju.  

V nadaljnjem raziskovanju bi bilo potrebno še naprej raziskovati področje dodatne strokovne 

pomoči. Le-ta zajema vedno več učencev s posebnimi potrebami in tako vpliva tudi na vse 

vrstnike med katere so ti učenci s PP vključeni. Moja naloga je nastala iz praktičnega dela. 

Videla sem zadrego učenca, mu skušala pomagati, obenem pa pomislila, da verjetno podobno 

doživljajo tudi drugi učenci s posebnimi potrebami. Če bomo imeli odprte oči za primere 

dobre prakse, pa tudi za morebitne stiske pri učencih s katerimi delamo, potem bomo 

nedvomno dobili tudi dobre ideje o tem kaj raziskovati. Mislim, da bi bil dobrodošel intervju 

z zgodbami učencev, ki obiskujejo dodatno strokovno pomoč, podobno kot je to v svoji 

raziskavi naredila A.T. Coker. Poleg tega so zgodbe izredno močno sporočilno sredstvo, ki 

lahko vplivajo tudi na bolj pozitivna stališča vrstnikov do teh učencev.  

Omejitev raziskave je bila predvsem njena sestavljenost. Če bi bila sestavljena iz lestvic, bi jo 

lažje analizirala in preverila zanesljivost. O tem pa žal nisem premišljevala takrat, ko sem jo 

sestavljala. Prav tako mi je sedaj žal, da se nisem odločila za intervju, ker bi tako pridobila 

sicer manj informacij, a tiste bolj podrobne. Mogoče sem naredila tudi kako napako pri 

obdelavi podatkov, glede na to, da se niso  izkazale bistvene razlike med skupinami.  
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6. 0. PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence s posebnimi potrebami in ostale učence 

ANKETA Učenci 

S svojimi besedami opiši kako razumeš dodatno strokovno pomoč 

1. Ali poznaš koga, ki ima učno pomoč? 

DA NE 

 

2. Ko gre sošolec ali sošolka iz razreda k učni pomoči, si mislim 

a) Nimam sošolca z dodatno učno pomočjo 

b) Spet ima privilegije 

c) Naj le gre, če rabi 

d) Me ne zanima 

 

3. Pred sošolci bi mi bilo nerodno če bi prejemal dodatno strokovno pomoč 

DA NE 

 

4. Zdi se mi, da gredo učenci z odločbo radi na učno pomoč. 

DA NE NE VEM 

 

5. Navajen/a sem že, da imajo določeni učenci pomoč pri učenju 

DA NE 

 

6. Učenci ki imajo učno pomoč, so enaki kot vsi ostali učenci, le da rabijo več pomoči pri 

učenju 

a) DA 

b)NE 

c) DRUGO:  

 

7. Rad/a pomagam učencem, ki rabijo pomoč 

DA NE 
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8. V šoli se počutim zelo dobro 

VEDNO VČASIH NIKOLI 

 

9. Odkar imajo učenci učno pomoč, jim gre bolje v šoli 

DA NE 

 

10. Kako so po tvojem mnenju sprejeti učenci z učno pomočjo na šoli 

a) Enakovredno (drugi učenci so do njih prijazni,jim pomagajo) 

b) Neenakovredno ( drugi učenci se iz njih norčujejo, jih ne sprejmejo za prijatelje) 

c) Drugo: 

 

11. Kaj bi storil/a, če bi v razredu dobili novega sošolca, ki ima učno pomoč 

a) Pozdravil/a bi ga 

b) Izogibal/a bi se ga 

c) Zafrkaval/a bi ga 

d) Ponudil/a bi mu pomoč 

 

12. Učenci z učno pomočjo imajo pravico do lažjih testov, več prilagoditev in pomoči  

a) Da, to se mi zdi pošteno 

b) Ne, to se mi ne zdi pošteno 

 

13. Mislim, da so učenci zaradi učne pomoči, prilagoditev in pomoči učitelja bolj uspešni 

DA NE 

 

14. Če bi sam imel/a težave z učenjem, bi z veseljem sprejel učno pomoč 

DA NE 

 

15. Specialna pedagoginja pomaga učencem da lažje razumejo snov 

DA NE 

 

16. Želim si, da bi tudi sam imel/a več prilagoditev v šoli (več pozornosti učitelja, več časa za 

pisanje testov) 

DA NE 
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Priloga 2: Anketa (za učence s posebnimi potrebami) 

Sem Mojca Jereb Šifrar, specialna pedagoginja na osnovni šoli Jakoba Aljaža. Ker izdelujem 

diplomsko delo, bi te prosila za pomoč. Prosim te, da odgovoriš na vprašanja. Vprašalnik je 

anonimen in bo uporabljen le v moje raziskovalne namene. 

Na vprašanja odgovarjaš tako, da obkrožiš ali napišeš tisto rešitev s katero se najbolj strinjaš.  

Star/a sem ________ let obiskujem _________ razred. 

Spol:moški/ ženski 

 

1. Pri uri dodatne strokovne pomoči lažje vprašam o stvareh, ki jih ne razumem. 

a) da  

b) ne 

 

2. V šoli se največkrat počutim:  

a) slabo 

b) dobro 

c) zelo dobro 

 

3. Raje grem na uro učne pomoči, kot bi bil/a v razredu 

a) da 

b) ne 

4. Zaradi učne pomoči mi gre boljše v šoli 

a) da 

b) ne 

 

5. Iti iz razreda na učno pomoč k pedagoginji mi je: 

a) prijetno 

b) zanimivo 

c) nič posebnega 

d) težko 

e) neprijetno 
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f) drugo: 

 

6. S sošolci se dobro razumem. 

a) da 

b) ne 

 

7. Pri uri učne pomoči se učim, kako se bolje učiti 

a) da 

b) ne 

 

8. Na lestvici od 1 do 7 obkroži tisto številko, ki najbolj ponazarja tvoj odnos do učne 

pomoči (1 pomeni ne obiskujem rad, 7 pomeni obiskujem zelo rad). 

Rad obiskujem uro učne pomoči 1 2 3 4 5 6 7 

9. Zaradi dodatne strokovne pomoči, mi je nerodno pred sošolci. 

a) vedno 

b) občasno 

c) nikoli 

d) drugo:  

 

10. Učiteljica učne pomoči me razume, z njo se lahko pogovarjam 

a) da 

b) ne 

 

11. S prilagoditvami pri pouku, sem bolj uspešen/uspešna (npr. več časa pri pisanju testov)  

a) da 

b) ne 

 

12. Če bi lahko izbiral bi imel: -še več ur učne pomoči 

a) manj ur učne pomoči 
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13. Moti me, ker dobim prilagojen test, ki je drugačen od sošolcev. 

a) da 

b) ne 

 

14. Če bi lahko izbral besedo za opis Dodatne strokovne pomoči bi to bila: 

 

15. Pouk pri dodatne strokovne pomoči je bolj prilagojen meni (učiteljica mi da več časa, mi 

bolje razloži snov, mi pomaga pri tistih predmetih kjer mi gre slabo). 

a) da 

b) ne 

 

16. Zaradi učne pomoči sošolci name gledajo 

a) enako,kot če je ne bi imel 

b) drugače 

c) jih ne moti 

 

Hvala za sodelovanje! 

 


